
DECRETO LEGISLATIVO Nº 05/2022 

 

CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 

HONORÁRIO A LOTTI JULIO BERVIAN 

 

Os Vereadores Alceu José Schneider, Alice Vanessa Gerlach Frühling, 

Bruna Schuh Junges, Cláudia Raquel Kuhn Franzen, Jairo Henrique Kunzler, Lucas 

Rambo, Marco Antônio Brand, Matheus Klassmann e Nedio Luis Wames no uso de suas 

atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tupandi (LOM) e pelo 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores (RICVT) encaminham e propõe 

ao Plenário o Projeto de Decreto Legislativo nº 05/2022, de 21 de novembro de 2022 com 

a seguinte proposição: 

 

Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão honorário a Lotti Julio Bervian pelos 

relevantes serviços prestados ao Município de Tupandi. 

 

Art. 2º - A proposição é de autoria dos Vereadores Alceu José Schneider, Alice Vanessa 

Gerlach Frühling, Bruna Schuh Junges, Cláudia Raquel Kuhn Franzen, Jairo Henrique 

Kunzler, Lucas Rambo, Marco Antônio Brand, Matheus Klassmann e Nedio Luis Wames 

os quais são fiadores das qualidades do homenageado. 

 

Art. 3º - A proposição está de acordo com o art. 3º do Decreto Legislativo nº 02/2016, de 

08 de dezembro de 2016, que define os critérios para concessão de Títulos de Cidadão 

Honorário, Cidadão Tupandiense e Homenagens a empresas pela Câmara Municipal de 

Tupandi e dá outras providências. 

 



Art. 4º - A entrega da honraria dar-se-á na Sessão Solene a ser realizada na reinauguração 

do Centro de Eventos de Tupandi. 

 

Art. 5º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

Tupandi / RS, 21 de novembro de 2022. 

 

Alceu José Schneider     Alice V. Gerlach Frühling 

Vereador      Vereadora 

 

  

Bruna Schuh Junges     Cláudia R. Kuhn Franzen 

Vereadora      Vereadora 

 

 

Jairo Henrique Kunzler     Lucas Rambo 

Vereador          Vereador 

 

 

Marco Brand      Nedio Wames 

   Vereador          Vereador 

 

Matheus Klassmann 

Vereador 

 



JUSTIFICATIVA: 

Lotti Júlio Bervian nasceu em 13 de março de 1934 no Distrito de São Salvador, 

atual Tupandi. Desde muito pequeno já ajudava a família nas atividades de casa, como na 

roça e no abatedouro e açougue da Família Bervian. 

É filho de Nicolau Bervian e Sidonia Schneider Bervian, que além de Lotti tiveram 

outros 11 filhos. 

Por volta dos anos de 1953 e 1954 serviu ao exército brasileiro na cidade de Cruz 

Alta. 

Casou-se em 28 de maio de 1960 com Silvina Reihner, com a qual teve 4 filhos, 

Elaine, Ester, Solange e Rafael. Elaine casou-se com Cláudio e hoje ambos já são 

falecidos, Ester casou-se com Heriberto, Solange com Mário e Rafael com Liziane. 

Dessas uniões nasceram 08 netos e 06 bisnetos. O casal Lotti e Silvina, logo após 

o casamento, trabalhavam no abatedouro da família e com vacas leiteiras. 

Além disso, nos anos de 1965 e 1966 Lotti foi motorista de ônibus da empresa 

Ramé, único meio de transporte coletivo que existia na época na cidade, a empresa Ramé 

mais tarde se tornou a conhecida empresa Viação Montenegro. 

Em 1967, aos 33 anos, Lotti foi nomeado pelo então Prefeito de Montenegro, Sr. 

Ivo Büller como subprefeito do 8o Distrito de Montenegro, hoje Cidade de Tupandi. 

Sendo sucessor de seu pai, Nicolau Bervian. Lotti conta que na primeira vez que recebeu 

o convite para ser subprefeito o teria recusado julgando-se incapaz de exercer tal função. 

Apenas na segunda vez que recebeu o convite havia o aceito. 

Lotti foi subprefeito de Tupandi por 15 anos e suas principais funções eram 

manutenção de estradas, recolhimento de impostos, construções de pontes, implantação 

de iluminação pública, entre outros. 

Naquela época as coisas eram muito precárias e as máquinas e caminhões vinham 

de Montenegro de tempos em tempos e ficavam no Distrito por uns 10 dias para realizar 



todos os serviços necessários. O subprefeito precisava ir à cidade de Montenegro com 

frequência para levar as reivindicações da população ao prefeito e quando possível eram 

realizadas.  

Nas horas livres Lotti trabalhava no açougue da família. Foi nessa época que 

começou, juntamente com seu irmão Elton Pedro Bervian a produzir a tão famosa lingüiça 

que teve uma grande aceitação na redondeza, e conhecida até hoje. 

Em 1987, Lotti e Silvina ficaram responsáveis pela central telefônica local, que 

funcionava em sua residência, em frente à sociedade São Luiz. Por volta desta época 

também assumiram a Agência de Correios e Telégrafos do Distrito por vários anos. 

Lotti era uma pessoa muito bem quista pela população, fazia favores às pessoas 

mais necessitadas, como levá-las ao médico, doar material escolar e muitas vezes até 

comida. Por vários anos foi Presidente da Sociedade São Luiz e do CPM da Escola São 

Francisco de Assis de Tupandi. 

Lotti nasceu de família humilde e sempre foi muito simples, mas de um coração 

do tamanho do mundo, sempre disposto a ajudar a todos. Hoje com 88 anos de idade 

mostra-se sempre bastante preocupado com a família, homem correto de atitudes firmes, 

sempre preservando os ensinamentos de seus pais. Tem a família como base de sua vida. 

Por todo esse amor e dedicação à Tupandi, a Câmara de Vereadores de Tupandi 

quer prestar essa homenagem ao Sr. Lotti Júlio Bervian e agradecer por todos os serviços 

prestados ao município. 

Tupandi, 21 de novembro de 2022 

 

 

 

 



 

 

Alceu José Schneider     Alice V. Gerlach Frühling 

Vereador      Vereadora 

 

  

Bruna Schuh Junges     Cláudia R. Kuhn Franzen 

Vereadora      Vereadora 

 

 

Jairo Henrique Kunzler     Lucas Rambo 

Vereador          Vereador 

 

 

Marco Brand      Nedio Wames 

   Vereador          Vereador 

 

Matheus Klassmann 

Vereador 

 


