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PROJETO DE LEI Nº 007/2021 de 25 de agosto de 2021.
Origem: Poder Legislativo
Autoria: Eduardo Pires Ferreira.
Súmula: "Denomina Nomenclatura de Estrada
Rural no Município de Piên"
O Vereador Eduardo Pires Ferreira, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
apresenta ao Plenário o seguinte Projeto de Lei:
Art. 1ºFica denominada Estrada Rural Municipal “Francisco Baumel” a Estrada Rural
especificada nesta Lei, localizada no Bairro de Poço Frio, Município de Piên, conforme a
seguir descrito:
“Inicia-se a descrição deste perímetro em frente à propriedade do Sr.
Francisco Baumel( InMemorian), passando em frente a Propriedade de Lauro Fleischmann,
Finalizando na Propriedade da Sra. Terezinha Buba, assim totalizando um perímetro de 2.100
metros.”

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Eduardo Pires Ferreira
Vereador
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei que submetemos a apreciação desta Egrégia Casa Legislativa
busca Homenagear o ilustre e saudoso pioneiro desta Cidade, o senhor FRANCISCO
BAUMEL, sendo que tal objetivo se prende ao fato de que o mesmo, sempre foi uma pessoa
honrada, idônea e querida por todos que tiveram a satisfação de conhecê-lo.
FRANCISCO BAUMEL nasceu no dia 16 de abril de 1935. Residente do município de Piên
casou com Dona Ilda Valtraudi Baumel, com quem teve seus 07 (sete) filhos, atuando na
profissão de comerciante industrial, sendo proprietário de um dos principais Moinho de
cereais do município. FRANCISCO BAUMEL, fez parte da historia Política do Município de
Piên durante um longo período, sempre contribuindo de maneira satisfatória com o Município.
Foi eleito Vereador na legislatura do ano 1965 ao ano 1969, Presidente da Câmara de
vereadores entre os anos de 1968 e 1969, Vice-Prefeito de Piên entre os anos de 1983 a
1988. Foi presidente do diretório do movimento democrático brasileiro (MDB) entre os anos
de 1978 a 1980. Fez parte da primeira comissão da Paróquia Nossa Senhora das Graças e
também da comissão da igreja da comunidade de Poço Frio. Foi um homem de bem, de
conduta exemplar, representa um modelo a ser seguido, quer como pai de família, quer como
cidadão e trabalhador que foi cumpridor fiel de seus deveres para com seus semelhantes e a
nossa comunidade. Sua principal diferença foi marcada pela pessoa calma que foi
conseguindo conquistar sua clientela pela bondade e eficiência. Merecedor da justa
homenagem que com esta denominação o Poder Legislativo presta à sua memória. Assim,
deixando um legado de bons ensinamentos, de amor, de respeito e fé. FRANCISCO
BAUMEL em 26 de setembro de 2012 parte desta existência, onde cultivou bons amigos e
deixou saudades.
Portanto, por toda a contribuição que este estimado cidadão fez pela nossa cidade, nada
mais justo que o SR. FRANCISCO BAUMEL seja homenageado, tendo seu nome em uma
Estrada Rural localizada no Município, e, para tanto, conta o signatário com a colaboração
dos demais Pares para a aprovação da matéria em pauta.
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