
       

  PROJETO DE LEI CM Nº 080-04/2020 

 

   Denomina de Rua Cerena Heck Haas a 
Rua 1, localizada no Loteamento Coliseu, 
bairro Bom Pastor. 

 

                   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 Rua Cerena Heck Haas a Rua 1, localizada no 
Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor, no município de Lajeado, conforme 
identificado no mapa abaixo, que passa a integrar esta lei. 

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

         

                    Sala Tancredo Neves, 21 de dezembro de 2020. 

                                      

Sergio Luiz Kniphoff 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 
Cerena Heck Haas, brasileira, nasceu no dia 19 de julho de 1931 no 

município de Palmeira das Missões/RS. Filha de Frederico Heck e Olga Carolina 
Sthal, Cerena teve 3 irmãos: Hilda, Arminda e Alfredo. 

Cerena trabalhou na lavoura e aprendeu a costurar, fazendo costuras para 
vender. Cerena Heck casou-se com Osvaldo Haas no dia 15 de janeiro de 1953, 
na cidade de Boa Vista do Buricá. Depois, vieram para Lajeado. Quando mudou-
se para Lajeado, Cerena fez alguns cursos de aperfeiçoamento de costuras, 
visando auxiliar na renda da família. 

Em Lajeado, moraram na Rua Padre Amstad, no Bairro Florestal, onde 
tiveram seis filhos: Maria Inês, Roque, Francisco, Élio, Luís e Ângela. Roque 
faleceu aos dois anos de idade, o que foi uma grande tristeza para a família. 
Tiveram seis netos: Tatiana, Cristóferson, Jeferson, Rafael, Júlia e Nicolas. 

Cerena, junto com o marido Osvaldo Haas, era muito participativa na 
comunidade católica do Bairro Florestal, sendo que sempre ajudava em festas, na 
limpeza e na celebração de missas na Capela do Florestal. Cerena também 
participou do clube de mães, de grupos de oração e novena com os vizinhos. 
Além disso, fazia visitas a doentes e sempre se dispunha a ajudar quem 
precisava. 

Após ficar sete anos de cama, por conta do Mal de Alzheimer, Cerena 
faleceu no dia 30 de agosto de 2013. Seu marido Osvaldo já havia falecido em 
outubro de 2003. 

Cerena deixou cinco filhos, seis netos e duas bisnetas. 
Solicitamos a compreensão e apoio dos nobres vereadores para a 

aprovação desta pequena, mas justa homenagem. 
Atenciosamente, 
 
 
 

Sergio Luiz Kniphoff 
Vereador 


	Denomina de Rua Cerena Heck Haas a Rua 1, localizada no Loteamento Coliseu, bairro Bom Pastor.

