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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
BARAO - RS 

Projeto de Lei do Legislativo n° 16 de 04 de julho de 2022. 

Denomina Logradouro Publico "Rua Justino Klein" 

Art. 1O E aprovada a denominarao do Logradouro publico como "Rua 
Justino Klein", corn umas das extremidades de inicio/fim na Guido Benedetto 
Donelli perfazendo esquina corn a Rua Otto Lamb. 

Art.2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicagao. 

Barao, 04 de julho de 2022. 

ernardino Scutta 
Parti.o lemocratico Trabalhista 
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Ver. ~. Ricardo Sandrin 

Per /do Social Democratico 

Rua da Estacao, 1033 Sala 102 - Fone: (51) 3696 1047 
95730-000 - BARAO - RS 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
BARAO - RS 

Justificativa ao Projeto de Lei do Legislativo 1612022 

O presente projeto de lei busca a denominaCao do logradouro publico 
como "Rua Justino Klein", corn umas das extremidades de inicio/fim na Guido 
Benedetto Donelli perfazendo esquina corn a Rua Otto Lamb. 

Justino Nicolau Klein nasceu em 26 de junho de 1923. 
Desde sua infancia Justino era fascinado pela musica, pois seu pai 

Leopoldo era um otimo gaiteiro. 

Sempre ao lado do pai, ouvindo suas musicas, Justino aprendeu a tocar 
e se tornou um eximio gaiteiro. 

Aos 18 anos de idade juntamente corn suas irmas, fundou uma bands 
musical — Banda Musical Viva Alegre dos Irmaos Klein. 

A Banda anima os bailes e festas ate hoje, sendo que dois de seus irmaos 
ainda fazem parte da mesma. 

Viva Alegre comerou a fazer sucesso em Coda a regiao, corn isso vieram 
inumeros compromissos, nessa mesma epoca Justino adoeceu e foi 
diagnosticado corn cancer, sendo obrigado a deixar a banda. 

Na decada de 70 veio morar em Barao corn a familia, sua esposa Edwiges 
e seus seis filhos: Pedro Afonso, Maria Ema, An Emilio, Paulo Aloisio, Lurdes e 
Marilene. 

Quando teve melhora em sua saUde voltou a fazer o que mais gostava, 
animar festas de aniversario a da Igreja, levando sempre muita alegria para as 
pessoas. 

Aos sabados participava de um programa na Radio Difusora de Garibaldi 
onde atendia os pedidos dos ouvintes. 

Justino faleceu no dia 13 de maio de 1980 no Hospital Sao Jose deixando 
um legado de alegria a de amor pela vida. 

Veh Bernardino Scutta 
Partido Pemocratico Trabalhista 

Ve ' l '. icardo Sandrin 
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