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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 Bairro Matiel, 

Município de Feliz, atualmente sem denominação oficial, e conhecida por Travessa Três, que 

inicia na Estrada Júlio de Castilhos, com extensão de aproximadamente 80 metros. 

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

e proprietário de boa parte das áreas de terras, onde hoje se encontram a rua a qual se quer 

dar denominação.  

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, 23 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Auler 

Vereador do MDB  
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PROJETO DE LEI  159 / 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 Inácio Bohn, a rua localizada no Bairro Matiel, 

Município de Feliz, atualmente sem denominação oficial, conhecida popularmente como 
Travessa Três, e que se inicia na Estrada Júlio de Castilhos, com extensão à sudeste, 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 2019.  

            

Albano José Kunrath. 
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BIOGRAFIA 

 
CANISIO INÁCIO BOHN 

 
Canisio Inácio Bohn, nasceu aos 27 dias do mês de agosto de 1952, na localidade de 

Picada Cará, neste município, era filho de Emílio Bohn e Maria Luiza Bohn; tinha mais 7 
irmãos, e teve que iniciar cedo seu trabalho, auxiliado seus pais no sustento dos demais 
irmãos, sendo que aos 12 anos começou a trabalha na Olaria da Família Zimmermann, no 
Bananal. 
 Canisio foi também sócio da Sociedade Santa Cecília de Picada Cará, por muitos anos, 
sempre que convidado, ajudava nas festividades, como churrasqueiro. Era bolonista e na 
juventude era o seu local de lazer. 
 Casou-se com Lígia Bohn em 1980, com a qual teve três filhos, residindo no bairro Matiel, 
na Rua Júlio de Castilhos, Travessa Três, por mais de 39 anos. 
 Canisio, foi sócio fundador do Maringá, do qual sentia muito orgulho, sempre trabalhou 
de forma voluntária, eis que era o local de lazer, onde participava dos jogos de futebol 
varzeano na década de 80/90, como jogador, inclusive. Os amigos o apelidaram de “Velho 
Maringá”, e este achava graça do apelido recebido. 
 Pessoa simples, pedreiro por profissão, também tinha sua roça, seus açudes com criação 
de peixe, porcos e uma ou duas novilhas, como passatempo, principalmente a partir da 
aposentadoria. 

Canisio, sempre prezou pela amizade e adorava encontrar os amigos no Bar do Petraco, 
lugar onde se reunia seja para um jogo de bocha, um jogo de carta, ou então um churrasco 
com os amigos e uma boa conversa. 
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