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PROJETO DE LEI Nº 037-02/2018 
  

Dá à denominação oficial de Rua Vomberto 
Teixeira à via pública sem nome, conforme 
indicado no croqui anexo, situada no 
Loteamento Nova Morada, nesta cidade de 
Estrela e dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar denominação oficial de 

Rua Vomberto Teixeira à via pública sem nome, situada no Loteamento Nova Morada, 
nesta cidade de Estrela, conforme indicada no croqui anexo, que faz parte integrante 
do presente. 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 12 de abril de 2018. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Jônatas dos Santos 

Secretário da Administração e Recursos Humanos 
 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 12 de abril de 2018. 

 

 

 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 037-02/2018 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 037-

02/2018, que dá à denominação oficial de Rua Vomberto Teixeira à via pública sem 
nome, conforme indicado no croqui anexo, situada no Loteamento Nova Morada, 
nesta cidade de Estrela e dá outras providências. 

 Vomberto Teixeira serviu à prefeitura municipal de Estrela 
por 28 anos, desde seus 22 até os 50 anos de idade. Ingressou na carreira de servidor 
público em 1989, primeiramente por contrato, e em 1994 na função de motorista, 
através de Concurso Público. Desde então, dedicou-se incansavelmente ao 
atendimento da população, deixando marcas por onde passava. Com personalidade 
forte, exímio funcionário, sempre motivado em auxiliar no que fosse preciso. Era um 
cidadão notório, dedicava-se com entusiasmo ao seu trabalho, costumava ir além de 
simplesmente transportar pessoas, Vomberto construía vínculos e amizades eternas.  

          Em 1988, como estudante, foi presidente da UMESE, 
União Municipal dos Estudantes de Estrela, entidade com forte representação pós-
ditadura. 

         Nestes 28 anos, como Servidor Público, trabalhou em 
diferentes secretarias do município: Secretaria Municipal de Saúde, Agricultura, Obras, 
Esporte e Lazer e Administração. Na Secretaria Municipal de Saúde, prestou serviços 
na função de motorista de Ambulância, na qual buscava exercer com 
responsabilidade, atenção e dedicação o seu trabalho. Até hoje é reconhecido pelo 
excelente serviço que desenvolveu neste setor. 

         Na Secretaria Municipal de Agricultura forneceu materiais 
e construiu amizades sólidas com os agricultores estrelenses. Na Secretaria Municipal 
de Obras, empenhou-se em garantir a qualidade dos serviços, através do atendimento 
às solicitações da população e antecipando atividades.  

         Na Secretaria de Esporte e Lazer, contribuiu com 
atividades e eventos, somados a sua experiência no âmbito do esporte, foi idealizador 
dos Jogos da Independência, de 1988 a 1991, onde iniciou o gosto pelo esporte, 
organizou os jogos da SMEL, no Futebol de Campo, assumiu a Liga Estrelense de 
Futebol Amador sendo Presidente da LEFA no município, organizando os 
campeonatos. Paralelamente à carreira de servidor púbico, foi árbitro profissional da 
Federação Gaúcha de Futsal, sendo um dos primeiros árbitros profissional de Estrela, 
a partir de 2001 até meados de 2015, sem abandonar os jogos amadores da região. 
Serviu de exemplo e inspiração para muitos jovens árbitros. 

          Por último, na Secretaria de Administração, também 
exerceu cargo de confiança, no qual possuía mais responsabilidades e cumpria com 
excelência suas funções. 

          Vomberto será lembrado por sua personalidade 
irreverente, pela maneira intensa de vivenciar os momentos bons e ruins. Colegas e 
demais cidadãos reconhecem a sua grande contribuição para tornar Estrela uma 
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cidade ainda melhor. Participou com empenho de ações voluntárias, juntamente com 
amigos e parceiros nas campanhas de doação e distribuição de presentes de Natal 
para crianças carentes. 

         Palavras não bastam para descrever a importância de 
Vomberto para os munícipes, mas as experiências vividas, os serviços prestados, as 
gentilezas recebidas, as lembranças, os diálogos, ficaram gravados na memória de 
cada um.  

        Vomberto também se destacava disposição e 
prestatividade na sua vida pessoal como pai, padrasto, marido e amigo; pois era 
considerado o PORTO-SEGURO de toda a família. 

        Filho de Ilda Geny de Souza Teixeira e Waldomiro José 
Teixeira (em  memória), constituiu uma grande família ao decorrer de sua jornada. Do 
primeiro casamento teve duas filhas, Camila e Bibiana, no segundo, um filho Victor e 
no terceiro e último, numa relação de União Estável de 13 anos com a Profª Cleni não 
teve filhos, porém, deixou muitos ensinamentos também às enteadas e sobrinhas, 
valorizando a união familiar, foi o pilar para todos até o final de sua vida. 

        Dentre as principais atividades que apreciava, destaca-se: 
o gosto por viajar, conhecer novos lugares e novas culturas. Gostava de pescar, 
montava acampamento como ninguém. Será lembrado pela família e amigos como um 
líder nato, pois costumava organizar encontros e festividades. Nestes momentos, 
adorava cozinhar e recebia muitos elogios por isso. Apreciava um passeio a cavalo, 
contemplava a cultura gaúcha, na música, na dança e na culinária. Admirava relíquias 
como carros e motos antigos. Era cooperador junto à APAE, através dos jantares 
beneficentes, os quais fazia questão de participar com sua equipe. Ótimo contador de 
piadas, alegrando a todos que o rodeavam. 

        Durante a vida terrena, Vomberto buscou alcançar metas 
e realizar sonhos, sentia-se satisfeito e feliz, tanto na vida profissional quanto pessoal. 
É possível afirmar que viveu intensamente, e deixou muita saudade. Cada um de nós 
tem alguma história para contar, algo que aprendeu com esta pessoa que jamais será 
esquecida.   Eternas Saudações... 

  Por esses motivos desejo homenagear o falecido 
Vomberto Teixeira, dando seu nome a via pública acima indicada. 

Desta forma, em vista da relevância deste Projeto, 
aguarda-se análise e emissão de Parecer.   

 
Atenciosamente, 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 

 


