
JUSTIFICATIVA 

 

Senhores (as) Vereadores (as), 

O projeto que ora se apresenta para apreciação está em conformidade com o 

art. 14, inciso III do Regimento Interno, em consonância com o art. 134 da Lei 

Orgânica Municipal, bem como que se encontra de acordo com a Lei Municipal 

no 2708, de 27 de  Março de 1984, que visa essencialmente dar designação a 

Travessa A, bairro Scharlau, que passa a denominar-se Rua Francisco Ailson 

Reichert, nascido em 1953 na cidade de Aratiba/RS e mudou-se ainda criança 

para o Bairro Scharlau, São Leopoldo/RS com seus pais. 

Trabalhou como marceneiro na empresa familiar Esquadrias Reichert, sonhava 

em ser jogador de futebol, jogou profissionalmente para o time do 

Supermercado Unidão e foi Campeão Estadual, mas optou por seguir a 

profissão de caminhoneiro a partir de 1980. 

Casou com Marilene Lúcia Reichert com quem teve três filhos, Cristina, 

Marcelo e Ana Paula Reichert. Construiu a sua casa e auxiliou na construção 

da comunidade, como a Capela São José. Foi colaborador assíduo nos 

eventos da Escola João Carlos Von Hohendorff no Parque Itapema onde seus 

filhos estudaram. 

Pai e esposo amoroso, filho exemplar, mesmo com uma profissão que na 

maioria das vezes estava distante da sua família, sempre se fez presente. 

Conhecido como “Pingo”, por onde passou nos dezenove anos de estrada fez 

muitos amigos. Em 1999, aos 46 anos, sofreu um trágico acidente de trabalho 

onde veio a falecer. Deixou saudade e boas lembranças da pessoa que foi para 

seus familiares e amigos. 

 

 

 

 

São Leopoldo, 17 de Maio de 2022. 

 

 

 

Marcelo Pereira Antonio 

Vereador - PTB 

 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO – RS 

PROJETO Nº 

 

Travessa A – bairro Scharlau, passa  

a denominar-se Rua Francisco Ailson Reichert. 

. 

 No uso das atribuições que nos confere o Regimento Interno desta Casa, 

estamos submetendo à apreciação do Plenário o seguinte Projeto: 

 ART. 1º - Travessa A, bairro Scharlau, passa a denominar-se Rua Francisco 

Ailson Reichert. 

 

 ART. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 ART. 3º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

 

 

 

São Leopoldo, 17 de Maio de 2022. 

 

 

 

Marcelo Pereira Antonio 

Vereador – PTB 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 


