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Exmo Sr. 
Clovis Freiberger Junior 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
Feliz, RS. 
 

Mensagem: 
 

Venho encaminhar a esta Casa Legislativa para apreciação e votação, os Projetos de Lei que 

“Consigna denominação à Praças localizadas em área institucional na cidade de Feliz”. 

O presente Projeto de Lei visa definir nomes oficias as Praças, sendo localizada Rua Felipe 

Assmann, s/nº, B. Matiel, Loteamento Colina; e outra na Rua João Steinmetz, 525, no Bairro Vila 

Rica. 

A denominação oficial da Praça do Loteamento Colina, possibilita o reconhecimento ao 

idealizador deste Loteamento, senhor Reinaldo Ernildo Zwirtes, do qual segue biografia anexa. Desta 

forma sugerimos o nome de PRAÇA MUNICIPAL REINALDO ERNILDO ZWIRTES. 

Já a Praça localizada no Bairro Vila Rica, visa homenagear Prudêncio Zimmermann, morador 

do referido bairro e que muito trabalhou em prol da comunidade felizense, bem como doou parte de 

seu patrimônio para importantes obras, como o campo de futebol do Esporte Clube Vila Rica. Em sua 

biografia, que também segue anexa, há maiores detalhes da vida desde importante cidadão para a 

nossa cidade. Desta forma sugerimos o nome de PRAÇA MUNICIPAL PRUDÊNCIO ZIMMERMANN. 

A escolha dos nomes seguiu trâmites que tiveram a participação das comunidades escolares 

dos educandários que se encontram juntos às referidas Praças. 

Ainda, sugiro que estes nomes, com uma breve descrição de suas Biografias, sejam 

lembradas e eternizadas através de “Placas” em suas homenagens. 

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, 20 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Rafael Auler 

Vereador do MDB 
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PROJETO DE LEI Nº 089 / 2018. 

“Consigna denominação à Praças 

localizadas em área institucional na 

cidade 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 a seguinte 
Lei: 

 

Art. 1º É denominada de PRAÇA MUNICIPAL REINALDO ERNILDO ZWIRTES, a praça 

localizada Rua Felipe Assmann, s/nº, B. Matiel, Loteamento Colina, junto a área institucional em 
que se localiza a Escola Alfredo Spier. 

 
Art. 2º É denominada de PRAÇA MUNICIPAL PRUDÊNCIO ZIMMERMANN, a praça 

localizada Rua João Steinmetz, s/nº, no Bairro Vila Rica, junto a área institucional em que se localiza 
a Escola Bem Me Quer. 

 
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, 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 DE REINALDO ERNILDO ZWIRTES  
 

Reinaldo Ernildo Zwirtes nasceu no dia 28 de julho de 1926 no 3.º distrito de Farroupilha. Filho de 
Carlos Zwirtes e de Margarida Zwirtes, casou-se com Julieta Maria Zwirtes em 17 de dezembro de 
1955, com quem teve nove filhos: Lotário, Nestor (In Memorian), Lia, Marlene, Antônio, Augusto, 
Roberto, Gilberto e Rubem.  
Morava em São Vendelino e, ao casar-se, foi morar em Piedade, Bom Princípio. De Piedade, mudou-
se para Torino e mais tarde para Santa Clara, Carlos Barbosa. Em 1963, vendeu sua propriedade no 
interior de Carlos Barbosa e adquiriu uma área de aproximadamente 8,00 hectares na Rua Julio de 
Castilhos, 640,  B  Matiel, na cidade de Feliz, onde fixou residência com a família, então com seis 
filhos pequenos, motivado principalmente pela proximidade com a escola para seus filhos. 
Na Feliz nasceram seus três últimos filhos (Roberto, Gilberto e Rubem). Atualmente, cinco deles 
residem na cidade de Feliz. 
Sempre teve sua vida profissional voltada para a agricultura de subsistência, produzindo leite, 
verduras e legumes, mas também caracterizou-se por dedicar-se a culturas comerciais de batata 
inglesa, trigo e soja. Também produzia vassouras para comercialização, fazendo todo o processo, 
desde o plantio e colheita da palha até a produção da vassoura. 
Por força do destino, acidentou-se no trabalho ao preparar uma estrada de carroça em sua 
propriedade, quebrando uma das pernas, o que o impossibilitou de continuar na agricultura. Passou 
então a trabalhar como vigilante noturno na empresa Expresso Caxiense. 
Foi um homem trabalhador, honesto, muito bem relacionado com todos os vizinhos. Dedicado à 
família, religioso, sempre preocupado com o futuro dos filhos, não poupava esforços para garantir-
lhes a educação. 
Por ter deixado de trabalhar na agricultura e por ver seus filhos sendo encaminhados na vida e 
pensando no progresso de Feliz, iniciou, por conta própria, juntamente com o vizinho Canisio 
Germano Assmann, o projeto e a execução de um loteamento envolvendo  suas áreas.   
Com recursos próprios, elaboraram os projetos, abriram a primeira Rua, de nome Felipe Assmann, 
com rede de água e de energia, cujo traçado iniciava na Rua Julio de Castilhos e finalizava onde hoje 
se localiza a Praça objeto deste projeto de Denominação. 
Na sua propriedade existia uma fonte natural de água potável que abastecia a residência da família. 
Também se localizava uma fonte que abastecia a antiga rodoviária de Feliz, cujos direitos de uso 
foram adquiridos do Sr. Zeno Freiberger, para viabilizar a retirada da canalização e abertura da 
primeira rua do loteamento. A localização dessas fontes é onde hoje se encontra a praça. 
Depois dessa fase inicial, em parceria com a empresa Schmitz Empreendimentos ampliaram o 
projeto, envolvendo mais áreas vizinhas e transformando-o no primeiro loteamento legalizado da 
cidade de Feliz. Trata-se do Loteamento Colina, com seu projeto aprovado em 12/12/1990, e área 
total de 281.565,85m². 
Faleceu trabalhando, decorrente de um acidente vascular cerebral, no dia 16 de junho de 1998, aos 
71 anos de idade. 
Já se passaram quase 20 anos de sua partida. 
A verdadeira história do Loteamento Colina não pode ser escrita sem que em seu prefácio contenha 
a justa homenagem a seu idealizador. O Loteamento Colina não só embalou os sonhos mas também 
carrega o sangue, o suor e as lágrimas de Reinaldo Ernildo Zwirtes. Ninguém fez mais pelo Colina 
do que ele. Ninguém torceu mais pelo Colina do que ele. Ninguém doou mais de si pelo Colina do 
que ele. Ninguém sofreu mais pelo Colina do que ele! 
A ele devemos, mesmo que tardiamente, o verdadeiro reconhecimento de sua contribuição para a 
construção harmônica do progresso de Feliz. 
 
Feliz (RS), 01 de Março de 2018. 
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Prudêncio Zimmermann, descendente de alemães, em meados de 1950 mudou-se da localidade 
de Bananal para a localidade de Vila Rica, ao adquirir terras de Frederico Reinheimer.  
Se instalou no bairro e nunca mais se mudou.  
Pai de quatro filhos, Lemo, Hilario, Inelda e Zenaide, sustentava a família com suas atividades 
providas da agricultura e de marcenaria em construções de galpões e casas. Foi por muito tempo 
também oleiro, em empreendimento que ele mesmo ajudou a construir.  
Além das atividades citadas, produzia schmier colonial, que era vendido para clientes de Vacaria, 
São Marcos, Bento Gonçalves, entre outros municípios, que passavam pela nossa cidade através da 
antiga Estrada Julio de Castilhos, que ligava diversos municípios.   
Parte de suas terras serviam de passagem para a travessia do Rio Caí, ligando as margens dos 
Bairros Vila Rica e Picada Cará, visto que não existia ponte nem estrada para ligar ambas as 
localidades. 
Sempre muito participativo na comunidade, doou parte de suas terras para a instalação do campo de 
Futebol do Esporte Clube Vila Rica, bem como a área onde atualmente encontra-se o poço de 
fornecimento de água da Corsan. 
Até sua velhice, ainda cuidava todos os dias de sua horta, que cultivada na sua área de terras, na 
propriedade onde hoje está localizada a esquina da Rua Augusto Zimmermann com José do 
Patrocínio. 
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