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PROJETO DE LEI N° 085/2021 
 
 
“Dá Denominação a uma Artéria do Município de 
Bom Retiro do Sul e dá outras providências.” 

 

 

EDER EDUARDO MULLER CICERI, Vice - Prefeito em exercício de 
Prefeito Municipal de Bom Retiro do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, em 
cumprimento ao disposto no art. 58 da Lei Orgânica do Município; 

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo 
a seguinte Lei: 

      Art. 1º Passa denominar-se Rua Pedro Pereira, a qual inicia na Rua 

Augusto Fiegenbaum e termina na Rua Flaviano da Silva Bitencourt, faz quadra 

com as mesmas e com a Rua Jose Eloi da Silva, no bairro Laranjeiras. 

                Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.        
           
                Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Bom Retiro do Sul, 16 de agosto de 2021. 

 
 

 

 

 

Eder Eduardo Muller Ciceri 
Vice-Prefeito em Exercício de Prefeito Municipal 
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Bom Retiro do Sul/RS, 16 de agosto de 2021. 

Mensagem Justificativa 

Projeto de Lei Nº 085/2021 

 

Sr. Presidente, 

Srs. Vereadores: 

 

É com satisfação que saudamos Vossas Excelências e encaminhamos 
Projeto de Lei, que dá denominação a uma artéria do Município. 

Pedro Pereira nasceu em 22 de novembro de 1932 em Bom Retiro do Sul, 
filho de João Homero Pereira e Antônia Machado Pereira, casado com Nadite Mathias 
Pereira, pai de dois filhos. Rosemeri e João Antônio Mathias Pereira 

Foi funcionário publico estadual, aposentou-se e no ano de 1968, veio instalar-
se como comerciante em frente ao Hospital Sant’Ana na Rua Mathias Klein, nº 33, seu 
comercio era voltado aos pacientes do hospital, na sua venda além de alimentos como 
pão, linguiça e frutas, tinha materiais de higiene como papel higiênico escovas de 
dente e pastas de dente. 

Ele sempre acolhia pessoas do interior inclusive oferecendo pouso, água 
quente entre outras necessidades para quem acompanhasse os doentes no hospital. 

Era chamado pelos seus ex. colegas de DEPREC, que o procuravam de 
Pedro Pneu. 

Na política sempre participou apoiando seus candidatos do PMDB, seu Nino 
Petry grande político da época junto com o Prefeito Chilela, foi uma pessoa integra, 
com ações simples, mas de grande importância social para a época. 

Suas principais motivações era sua família, seus filhos e com grandes 
entusiasmos em lutar pelo progresso de nossa cidade.   

Assim sendo, estando presentes as condições legais, se espera a aprovação 
do projeto de lei, ora encaminhado.  

Cordiais Saudações, 

 
 
 

Eder Eduardo Muller Ciceri 
Vice-Prefeito em Exercício de Prefeito Municipal 


