
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO - RS 

JUSTIFICATIVA 

Senhores (as) Vereadores (as), 

O projeto que ora se apresenta para análise está em conformidade com o art. 14, inciso III do 

Regimento Interno, em consonância com o art. 134 da Lei Orgânica Municipal, e se encontra de 

acordo com a Lei Municipal nº 2708, de 27 de Março de 1984, que visa dar designação a Rua n° 4, 

localizada no Loteamento Jardim Vila Verde, no Bairro Arroio da Manteiga, que passa a 

denominar-se Ema Verônica do Nascimento Ponçoni. 

A Senhora Ema Verônica do Nascimento Ponçoni nasceu em Júlio de Castilhos, no Rio Grande do 

Sul, em 1929. Casou-se e teve 15 filhos. Morou na zona rural de sua cidade, numa área sem água 

encanada e luz elétrica. E apesar das dificuldades sempre encontrou uma forma de alimentar a sua 

família, pois cuidava da casa e trabalhava na lavoura.  

Em fevereiro de 1983 na busca de uma vida melhor veio morar em São Leopoldo, onde seu marido 

foi trabalhar na indústria. Ela seguiu cuidando dos filhos e de alguns netos, para que suas filhas 

pudessem trabalhar. A Dona Ema dedicou a sua vida para ajudar os outros, mesmo com pouco 

que recebeu, desde sua infância pobre. Também ensinou muitas pessoas a ler escrever e ficou 

conhecida por todos, com quem convivia, pelo seu jeito amoroso. 

Além disso, ela serviu a Igreja Católica São Judas da Vila Brasília, bairro Campina, enquanto teve 

saúde foi atuante como ministra e nos compromissos com a comunidade.  Faleceu em 2012 em sua 

cama ao lado de seus filhos e netos. Hoje, o legado de bondade da Senhora Ema verônica do 

Nascimento Ponçoni perpetua em seus netos, bisnetos e amigos. Ela tinha como lema de vida: 

“Seja gentil e educado com todos e nunca perca a fé”. Portanto, nada mais justa do que 

homenagear essa líder comunitária, com o nome de Rua.   

PROJETO Nº... 

Rua n° 4 localizada no Loteamento Jardim Vila Verde, 

no Bairro Arroio da Manteiga, passa a denominar-se 

Rua Ema Verônica do Nascimento Ponçoni. 

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

apreciação do Plenário o seguinte Projeto: 

Art. 1º - Rua n° 4, localizada no Loteamento Jardim Vila Verde, no Bairro Arroio da Manteiga, 

passa a denominar-se Rua Ema Verônica do Nascimento Ponçoni. 

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

 

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

 

 

JÚLIO GALPERIM 

Vereador do PSD 



 

 

 

 

 



 


