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Exmo Sr.
Junior Freiberger
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 Estrada no Município de Feliz”.
O presente Projeto de Lei visa definir nome oficial a estrada popularmente conhecida
como Estrada Bananal, que perpassa as localidades de Picada Cará e Bananal, entre o
entroncamento com a VRS 843 e a divisa do Município de Feliz com o Município de Nova
Petrópolis, na localidade de Tirol. Ocorre que a via, apesar de muito popular e conhecida, ainda
não possui denominação oficial, através de lei específica.
A proposta de denominação foi apresentada a todas as famílias e proprietários de áreas
de terras lindeiras a estrada, tendo uma grande aprovação entre praticamente todos os
moradores, conforme pode ser observado em abaixo-assinado, anexo ao projeto, que conta
com mais de 140 assinaturas.
Quanto ao nome oficial da estrada a proposta é a de homenagear o Vereador José Iddo
Weber, que integrou a Câmara de Vereadores de Feliz durante 14 anos, entre 1969 e 1983.
Além disso, como empresário foi grande incentivador para o crescimento do Município de Feliz,
através da empresa Nova Palmira, uma das grandes expoentes regionais no ramo de
transporte de passageiros. A bibliografia, também anexa ao projeto de lei, traz muito mais
informações da vida e da importância dele para o nosso Município.
Acreditando ser justa a homenagem e atendendo os dispositivos legais, contamos com
o apoio dos colegas para a aprovação deste.
Seguem os votos de apresso e consideração.

Feliz, 23 de abril de 2018.

Jair Roberto Sehnem
Vereador do MDB
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PROJETO DE LEI 30 /2018
“Consigna denominação à
Estrada 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 Estrada Vereador José Iddo Weber, a estrada popularmente
conhecida como Estrada Bananal, que inicia no entroncamento do KM 2, da VRS 843,
seguindo até a divisa dos Municípios de Feliz e Nova Petrópolis.
Art. 2º A Prefeitura de Feliz comunicará e solicitará a denominação desta via, aos
órgãos e serviços oficiais, como: RGE, CORSAN, CORREIOS E TELEGRÁFOS, OI
TELECOM, Cartório de Registro de Imóveis, entre outros, assim como, realizará atualização
cadastral junto aos sistemas da municipalidade (IPTU, ISSQN,…), imediatamente a data da
sanção, promulgação e/ou publicação desta Lei.
Art. 3º Revogadas a disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal, em ___ de ______________ de 2018.

Albano José Kunrath
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BIOGRAFIA
Biografia de José Iddo Weber
José Iddo Weber nasceu no dia 05 de junho de 1926, na comunidade de Vale Real/RS,
a qual na época pertencia ao município de São Sebastião do Caí/RS. Filho de José Eduardo
Weber e de Maria Silvina Schneider, era o filho mais velho de uma família de onze irmãos.
Em sua tenra infância, José Iddo já trabalhava e auxiliava no sustento de sua numerosa e
muito humilde família, o que foi muito marcante em toda sua trajetória de vida.
Ainda criança, sua família mudou-se para Linha Temerária, pertencente a Nova
Petrópolis/RS, onde viveu a sua infância e juventude.
No dia 30 de dezembro de 1951 casou-se com a professora Clothilde Maria Persch, na
Igreja Santos Reis de Vale Real, viveram um curto período juntamente com seus pais em Linha
Temerária; após mudaram-se para Arroio do Ouro, local onde nasceram seus seis filhos.
Na localidade de Arroio do Ouro estabeleceu-se como comerciante, sendo dono de um
Armazém, onde negociava, além de produtos industrializados, produtos agrícolas como alfafa,
feijão, soja, milho, entre outros. Nessa época, além de seu notável e característico
empreendedorismo, demonstrou espirito comunitário e envolvimento social: construiu em sua
propriedade uma sala que serviu como escola, onde sua esposa ministrava aulas para a
comunidade. Muitas crianças foram educadas nesta Escola, que funcionou até o ano de 1962.
Ser dono de um ônibus era o grande sonho de José Iddo, menino pobre, conhecido por
todos como “Ito”. Fascinado por esse ainda incipiente meio de transporte, o pequeno Ito
acompanhava, do local de residência de seu pai na Linha Temerária, as idas e vindas do
ônibus do Sr. João Luiz Ruschel.
Realizou seu grande sonho no dia 23 de janeiro de 1962, adquirindo a empresa de
ônibus dos Irmãos Schumann, denominada Expresso Nova Palmira de Transportes Ltda,
pertencente anteriormente ao Sr. João Luiz Ruschel.
De 1969 a 1983 foi vereador do município de Feliz, eleito por três mandatos
consecutivos, período em que desempenhou com êxito suas funções legislativas.
No ano de 1970 a família de José Iddo Weber mudou-se para a cidade de Feliz e a
partir desse período efetivou diariamente as linhas de ônibus: Linha Temerária para Feliz,
Feliz para Caxias do Sul e vice-versa. Apesar de já bem estabelecido como empresário, fazia
questão de dirigir o ônibus nesse trajeto, que proporcionava, além de muitas amizades, a
possibilidade (principalmente aos jovens) de acesso mais facilitado para aperfeiçoamento de
seus conhecimentos em escolas ou cursos, bem como disponibilizava meio de transporte para
trabalhadores e cidadãos que buscavam atendimento clínico e odontológico na cidade de Feliz
e em Caxias do Sul.
Esse serviço de transporte não se restringia apenas a pessoas. Durante muitos anos
era comum os agricultores das localidades atendidas por estas linhas transportar, através do
ônibus, a sua produção agrícola, vendendo-a a domicílio na cidade de Caxias do Sul,
aumentando assim a sua renda.
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Um dado impressionante é a quilometragem percorrida por José Iddo, durante os trinta
e quatro anos em que conduzia seu ônibus na linha Feliz X Caxias do Sul e vice-versa:
aproximadamente 1.346.400 km (um milhão, trezentos e quarenta e seis mil e quatrocentos
quilômetros). Equivalente à aproximadamente 33 e meia voltas no Planeta Terra
José Iddo, pessoa muito popular, carismática e de muitos amigos, realizou seu sonho
de menino, e presenciou a continua expansão de sua empresa, que ao longo de décadas
gerou muitos empregos e renda, contribuindo assim para o desenvolvimento de Feliz e da
região.
José Iddo Weber faleceu no dia 25 de abril de 2008, aos 81 anos.
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ANEXO I

