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Exmo Sr. 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
Feliz, RS. 
 
Mensagem: 

 

Venho encaminhar a esta Casa Legislativa para apreciação e votação, o Projeto de Lei 

que “Consigna denominação à Rua no Município de Feliz”, em caráter de urgência. 

O presente Projeto de Lei visa definir nome oficial a rua localizada no desmembramento 

de Ivo Lamb, no Bairro Matiel, Município de Feliz, atualmente sem denominação oficial, e que 

inicia na Rua José Guilherme Fussiger, com extensão de aproximadamente 80 metros. 

A proposta de denominação apresentada é de Rua Canicio Inácio Schwade, que foi 

morador e proprietário de boa parte das área de terras, onde hoje se encontram a rua a qual 

se quer dar denominação, bem como a própria José Guilherme Fussiger, que hoje serve de 

ligação entre diversas localidades e a área central do Município.  

Acreditando no entendimento da justificativa e de ser justa a homenagem, bem como 

atendendo os dispositivos legais, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação deste. 

Seguem os votos de apresso e consideração. 

 

Feliz, 07 de outubro de 2019. 

 

 

 

Junior Freiberger 

Vereador do PSD  
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PROJETO DE LEI  118 / 2019 

 
“Consigna denominação à 

 Rua no Município de Feliz” 
  
O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 

Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, 
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

   
Art. 1° É denominada de Rua Canicio Inacio Schwade, a rua localizada no 

desmembramento de Ivo Lamb, no Bairro Matiel, Município de Feliz, atualmente sem 
denominação oficial, e que se inicia na Rua José Guilherme Fussiger, com extensão à 
sudoeste, de aproximadamente 80 metros. 

 
Art. 2º  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ____ de _________________ de 
2018.  

            

 Albano José Kunrath. 
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BIOGRAFIA 

 
CANICIO INACIO SCHWADE 

 
Nasceu em São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul, no dia 3 de agosto de 

1941. Era filho de Jacob Aloysio Schwade e de Maria Dewes Schwade naturais da 
localidade de Arroio Feliz, município de Feliz. Sua infância passou em Arroio Feliz em 
companhia de seus quinze irmãos, bem como seus estudos.  

Em 29 de maio de 1965 casou-se com Sidônia Schwade com a qual teve dois 
filhos Paulo Schwade e Maria Margarete Schwade que lhe deram três netas: Maria 
Fernanda e Isabela Schwade e Nicoly Ferreira.  

Sempre residiu no bairro Matiel onde construiu sua residência e comprou vários 
lotes de terras trabalhando como agricultor. Parte destas terras foram cedidas para a 
Prefeitura Municipal de Feliz com o objetivo de abrir estradas de acesso, entre elas a Rua 
José Guilherme Fussiger. 

Em 15 de março de 1965 iniciou seus trabalhos na Prefeitura Municipal de Feliz 
como operador de máquina, cargo esse no qual permaneceu por 26 anos. Exonerou-se em 
31 de julho de 1991 na ocasião de sua aposentadoria.  

Era muito bem quisto e admirado pela comunidade em geral pois era muito 
prestativo e realizava seu serviço com perfeição. Até hoje em rodas de conversa, quando 
é citado seu nome, é elogiado pelo ser humano que foi e principalmente por ter sido um 
funcionário público exemplar.  

Faleceu no dia 17 de outubro de 1996 com 55 anos de idade em decorrência de 
complicações oriundas da doença de chagas. 
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