LEI Nº 3.315/2014, DE 20 DE JUNHO DE 2014.

Concede o Título de CIDADÃO ARROIOMEENSE
a
ALOYSIO
ANTONIO
WESCHENFELDER e dá outras providências.

SIDNEI ECKERT, PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO,
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 concedido o Título de CIDADÃO ARROIO-MEENSE a
ALOYSIO ANTONIO WESCHENFELDER, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
ao Município e à comunidade de Forqueta.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor da data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO MEIO, em 20
de junho de 2014.

SIDNEI ECKERT
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Data Supra
MARCELO LUIZ SCHNEIDER
Secretário da Administração

REFERÊNCIAS BIOGRÁFICAS
Nome:

ALOYSIO ANTONIO WESCHENFELDER

Data de nascimento:

07 de julho de 1935

Naturalidade:

Cruzeiro do Sul (RS)

Filiação:

Pai: Alberto Francisco Weschenfelder
Mãe: Joana Hickmann Weschenfelder
Irmãos: Silvina, Waldemar, Regina, Irineu, Marino e Inácio

Estado civil:

Casado, com Genides, desde dezembro de 1978

Filhas:

Ana Júlia, Anelise, Ângela, Anibel e Greicy

Atividades profissionais: em 03 de março de 1958 instalou-se em Forqueta iniciando na atividade
de alfaiate, permanecendo na localidade até o final de 1963, mudando-se para Porto Alegre.
Retornou para Arroio do Meio em 1966 continuando na profissão anterior, agregando a atividade de
comércio que segue exercendo até hoje.
Atuação Política: ainda na década de 1960, Aloysio passou a integrar, inicialmente o MDB
(Movimento Democrático Brasileiro) sigla que passaria a ser o atual PMDB. Na condição de
vereador suplente, assumiu a titularidade no Poder Legislativo, no período de 1973 a 1977.
Participou efetiva e ativamente na mobilização pela criação do Distrito de Forqueta,
coordenando a Comissão emancipacionista, e em 11 de abril de 1988 foi instalada a subprefeitura,
passando a constituir-se o primeiro subprefeito de Forqueta, durante quatro anos, nomeado em
dezembro de 1988.Voltaria a ocupar o mesmo cargo em 2003 e 2004.
Liderança Comunitária: além de ser um líder político, contribuindo nas conquistas e realizações
do distrito, Weschenfelder marca presença em diversas organizações e instituições comunitárias. Na
Sociedade de Água de Forqueta exerceu oito mandatos de presidente, além de outros cargos na
diretoria e Conselho Fiscal. Foi membro, em vários períodos, do Círculo de Pais e Mestres da
Escola Professor Arlindo Back. Integrou e continua fazendo parte das diretorias da Sociedade
Esportiva Forquetense, como presidente e outros cargos diretivos. Contribuiu na organização e
formação do Grupo de Idosos de Forqueta. É membro da diretoria do Departamento de Telefonia de
Forqueta. Compôs várias diretorias da Comunidade São Vendelino (Igreja Católica), sendo
tesoureiro durante seis anos, época da construção da Capela Mortuária.
Realizações: dentre os projetos de desenvolvimento do hoje distrito de Forqueta, Aloysio destaca a
conquista da obra do asfalto, ligando a sede municipal à localidade, no final da década de 1980.
Lembra da construção do atual prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor
Arlindo Back, no final da década de 1970. Posteriormente, em 1987, envolveu-se na construção do
Salão Comunitário do Forquetense, mencionando ainda a sua contribuição na fundação da
Sociedade de Água de Forqueta, que é, atualmente, um dos maiores sistemas de abastecimento de
água do Município.
“Adotei Arroio do Meio, aqui constituí a minha família, contribuí para o desenvolvimento
de Forqueta, dando ênfase aos valores como humildade, trabalho, tendo como alicerce
fundamental a família, cultivando amizades, não olhando para cor, classe social, credo ou
partido político”.
(Aloysio Antonio Weschenfelder)

