
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
BARAO - RS 

Projeto de Lei do Legislativo n° 14 de 04 de julho de 2022. 

Denomina a "Rua Pedro Gonpalves de Azevedo" 

Art. 1° Fica denominada como Rua Pedro Gonsalves de Azevedo, a rua 
situada no perimetro do Municipio de Barao, corn inicio na Rua Joao Osmar Jahn 
seguindo ate a divisa corn o Municipio de Sao Vendelino. 

Art.2° Esta lei entry em vigor na data da sua publicapao. 

Barao, 04 de julho de 2022. 

edro Gilson Jahn 
do Progressistas 
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Justificativa ao Projeto de Lei do Legislativo 1412022 

O presente projeto de lei busca denominar a Rua Pedro Gonsalves de 
Azevedo, a rue situada no per metro do Municipio de Barao, corn inicio na Rua 
Joao Osmar Jahn seguindo ate a divisa corn Sao Vendelino. 

Pedro Gongalves de Azevedo foi o filho primogenito de Manoel Gonsalves de 
Azevedo e de Bernard m a Barbara Debacker Gongalves de Azevedo. 

Irmao gemeo de Carlos Gongalves de Azevedo. Nascidos aos 10 de janeiro do 
anode 1.911. 

Frequentou a "Deutch Schulle" da Linha Francesa Alta. Entao no Municipio de 
Montenegro. 

Prestou o servico militar na cidade de Jaguarao. onde teve como principal 
atividade o servico de enfermeiro. 

Esta atividade o capacitou a apos ao servico militar,de atender aos vizinhos que 
por algum motivo de saude recebessem alguma injesao pars ser aplicada em 
casa, ele as aplicava gratuitamente. 

Era uma pessoa que gostava de ler. 

Por volta de 1.965, ele adquiriu varios livros na area da agricultura e pecuaria 
interessando-se de modo especial na parte da saude animal, tornando-se assim 
um veterinario pratico corn destacada atuacao na vizinhanca. 

Casou-se corn Maria Clarina Werner corn a qual teve 09 filhos a saber: 

01.Analia Teresinha Gongalves de Azevedo. 

02.Joao Evaristo Gongalves de Azevedo. 

03.Leovegildo Gonsalves de Azevedo. 

04. Florinda Anastasia Gonsalves de Azevedo. 

05.Eugenio Roque Gongalves de Azevedo. 

06.Antonio Geraldo Gonsalves de Azevedo. 

07.Teobaldo Mario Gonsalves de Azevedo 
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08.Jose Jacinto Gonsalves de Azevedo. 

09.Jose Ernesto Gongalves de Azevedo. Estes filhos Ihes deram 36 netos, 58 
bisnetos e 11 trinetos. 

O senhor Pedro Gongalves de Azevedo foi uma pessoa muito dedicada aos mais 
diversos servigos comunitarios. 

Uma outra atividade que exercia principalmente aos sabados a tarde era de 
barbeiro atendendo os vizinhos efetuando o torte de cabelo par um precinho 
irrisorio. 

For volts de 1.959. a Linha Francesa Alta pertencia ao Distrito de Barao, entao 
municipio de Montenegro, o senhor Pedro Gongalves de Azevedo fora destacado 
coma capataz responsavel pelo controle da manutengao da estrada das 
proximidades da Igreja local ate o Vale Suigo. 

Das proximidades de sua residencia ao Vale Suigo, a estrada era de dificil 
conservagao, muito ingreme e relativamente perigosa. 

For esta epoca o Distrito de Barao era assistido pelo senhor Normelho Dai Pra, 
Sub Prefeito local. 

Foi entao par volts de 1.959 que o senhor Pedro Gongalves de Azevedo se dirigiu 
ao Sub Prefeito de Barao a juntos tragaram uma nova estrada no meio da mata 
virgem. iniciando pela extremidade sudoeste das terras de seu pai Manoel 
Gongalves de Azevedo, passando grande paste pelas terras do senhor Pedro 
Gongalves de Azevedo e saindo no Vale Suigo proximo da residencia do Senhor 
Arno Herpich. 

Na epoca juntaram-se alguns vizinhos corn machados, carroga bois, arado, 
picaretas e pas, desbravando numa grande parte do tragado, a mats virgem, 
removendo pedras, e assim conseguiram fazer uma estrada muito melhor do que 
a já existente corn outro tragado. 

Desde entao e mais tarde apos 1.964 quando da emancipagao politica do 
Municipio de Salvador do Sul, por um born tempo o Senhor Pedro Gongalves de 
Azevedo continuou capataz desta estrada. 

Cabe dizer de que quando dava uma chuva um tanto pesada, o Senhor Pedro 
Gongalves de Azevedo, de livre e espontanea vontade pegava um guarda-chuva 
e uma enxada e percorria o trecho sob sua responsabilidade para constatar se as 
valas estivessem em condigoes pars o escoamento das aguas, pars assim nao 
invadirem a danificarem a estrada. 
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Merece citar de que esta ultima atividade, ele fazia por conta propria e 
gratuitamente. 

O senhor Pedro Gonsalves de Azevedo, sempre foi uma pessoa de bem corn seus 
vizinhos e na sua comunidade, uma pessoa humilde, paciente e prestativo. 

Foi um pal zeloso e que sempre apoiou seus fiihos encaminhando-os no caminho 
do bem. 

Por este e outros tantos motivos achamos por bem encaminhar um pedido a 
Camara de Vereadores de Barao no sentido de que se dignem aprovar a lei de 
nominapao da estrada acima citada de "RUA PEDRO GON~ALVES DE 
AZEVEDO". 

Pedro Gilson Jahn 
rtido Progressistas 
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