
PROJETO DE LEI CM Nº 065-03/2019 

 
 
 

Denomina Rua Eugenio Nicolau Arthus, 
as ruas D e F, do Loteamento Residencial Ibiza e 
Germania II, do bairro Conventos. 

 
 

MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio Grande 
do Sul,  

 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º É denominada de Rua Eugenio Nicolau Arthus, as ruas D do 
Loteamento Ibiza e rua F do Loteamento Germania II,  no  Bairro Conventos. 

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

 

          Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 05 de agosto de 2019. 
 

 
 

 
Adi Cerutti 
  Vereador  

    
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 
Eugenio Nicolau Arthus nascido em 05 de Dezembro de 1927, natural de 

Vila Sério, hoje município de Sério, na época pertencente ao município de 
Lajeado, aos 7 anos ficou órfão de seu pai Sr.  Pedro Wilibaldo Arthus, que era 
alfaiate e esta era a única fonte de renda da família. 

Junto com mais quatro irmãos e sua mãe, Sra. Maria Catarina Zaro, sem 
condições de uma vida digna, Eugenio e seus irmãos abandonaram Vila 
Sério rumo a Santa   Clara (hoje Santa Clara do Sul), 
atrás   de   uma   melhor qualidade de vida. Eugenio foi adotado pela família Wili 
onde ajudou com muito suor nos serviços da lavoura, e em 
sua maioridade atuou como membro da diretoria do Centro de Reservistas de 
Santa Clara. 

Aos 28 anos se casou com Maria Lovani Arthus e adquiriu suas terras no 
Bairro Conventos, onde trabalhou na lavoura com sua esposa e teve seu único filho 
Pedro Edio Arthus e mais três netos. 

Seu Eugenio participou ativamente na Comunidade Católica e Escola São 
José de Conventos, onde sempre se dedicou a sua família e sua fé por meio da 
comunidade em eu atuava. Ainda foi membro fundador da nova sede do Esporte 
Clube Estudiantes de Conventos, trabalhando dias em sua construção que 
permanece sendo utilizada até a presente data. Arthus também foi sócio fundador 
das lojas Casa do Ciclista, onde até hoje são administradas pelo seu filho e netos. 
Eugenio Arthus incentivou seu único filho a seguir o mesmo caminho, 
participando na comunidade junto a ele, e aos 22 anos tornou-se presidente do 
Esporte Clube Estudiantes, hoje seus netos seguem esse legado de apoio ao esporte 
e a comunidade em geral. 

Certo de contar com o apoio de Vossas Senhorias, em nome de toda Família, 
muito obrigado. 

 
 
 
 

          Adi Cerutti 
Vereador  

 


