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LEI N° 131, de 07 de agosto de 1991.
DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DAS VIAS
PÚBLICAS DA CIDADE DE POÇO DAS ANTAS.

SILVIO PEDRO SCHMITZ, Prefeito Municipal de Poço das Antas, Estado do Rio
Grande do Sul.
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte:

LEI
Art. 1º - As vias públicas da cidade de Poço das Antas, conforme justificativas anexas,
que passam a fazer parte integrante da Lei passarão a ter as seguintes denominações:
1. A rua que inicia junto à Rua 12 de Maio e tem acesso entre as propriedades de Nélson
Ely e de Celso Junges, no sentido Oeste-Leste, será denominada RUA FREDERICO
SPECHT.
2. A rua que inicia junto à Avenida São Pedro, atravessando o loteamento da Senhora
Noeli Schrammel, em direção ao arroio Poço das Antas, será denominada RUA
CARLOS PETRY.
3. A rua que inicia junto à Avenida São Pedro e vai até o campo de futebol, com
possibilidade de continuação, será denominada RUA ANTÔNIO ERBES.
4. A rua que inicia junto à Avenida São Pedro e vai até o moinho, será denominada RUA
NICOLAU LUDWIG, tendo a possibilidade de continuação.
5. A rua que inicia junto à Avenida São Pedro e vai até a propriedade do Senhor Inácio
Edmundo Klein, havendo a possibilidade de continuação, será denominada RUA
FRANCISCO LUDWIG.
6. A rua que inicia junto à propriedade do Senhor Inácio Edmundo Klein, passando em
frente à mesma e vai até a propriedade da Sociedade de Ensino Beneficiente e
Província do Sul, Hospital 25 de Julho, será denominada RUA MARIA LUDWIG,
tendo a possibilidade de continuação.
Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POÇO DAS ANTAS, 07 de agosto de
1991.

Silvio Pedro Schmitz
PREFEITO MUNICIPAL
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JUSTIFICATIVA
Tendo em vista que a cidade de Poço das Antas vem se ampliando rapidamente e que
ainda existem várias ruas sem denominação, considerando ainda a necessidade de haver
melhores formas de endereçamento postal, torna-se necessário denominar as ruas.
Isto posto, passaremos a fazer um histórico biográfico da denominação das ruas
constantes desta Lei:
1.
RUA FREDERICO SPECHT: O Sr. Frederico Specht nasceu em 18 de outubro de 1898,
em Dom Diogo, no município de Montenegro. Filho de José Specht e de Suzana Specht. Viveu
sua infância e juventude em Dom Diogo. Em 13 de julho de 1921, casou-se com Elisabeta Stein.
Veio morar em Poço das Antas, perto de Santa Inês, em 1932. Era um produtor rural como tantos
outros e que realizava em sua comunidade a difícil tarefa de veterinário prático. Muitíssimos
agricultores necessitaram ao longo do tempo os serviços de seu Frederico e este sempre se
mostrou solícito para com todos. Em 13 de julho de 1945 mudou-se para a esquina da Avenida
Independência com a Rua 12 de Maio, onde ficou morando até a sua morte. Educou com carinho
9 filhos, soube sempre ser uma pessoa que apoiava as boas iniciativas da comunidade para o
crescimento e o progresso de Poço das Antas. Faleceu em 12 de agosto de 1986. Por tudo o que
representou para Poço das Antas, com muita honra e justiça apresentamos o seu nome para
denominar uma rua em lote que era de sua propriedade.
2.
RUA CARLOS PETRY: O Sr. Carlos Petry nasceu em 26 de outubro de 1920, filho de
Adão Petry e Joana Jacobina Petry; natural de Salvador do Sul. Casou-se com Elsa Petry,
tiveram uma filha, Noeli, casada com o Sr. Erno Schrammel. O Sr. Carlos Petry foi um dos
maiores líderes sindicais, foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Salvador do
Sul, sempre honrou os compromissos com a comunidade e lutou com o povo e pelo povo para o
progresso de Poço das Antas. Faleceu aos 22 de dezembro de 1975. Por seu exemplo de vida
simples, mas defensor do povo, principalmente dos agricultores, temos a honra em presentear o
seu nome para denominar uma rua em terras que eram de sua propriedade.
3.
RUA ANTÔNIO ERBES: O Sr. Antônio Erbes nasceu em Tupandi, em 01 de maio de
1880, filho de Pedro Erbes e de Bárbara Erbes. Casou-se com Rosa Thomas em 17 de maio de
1904. Veio morar nas redondezas de Poço das Antas e em 1933 veio morar em Poço das Antas.
Foi sempre benquisto por sua maneira simples de ser e agir. Valorizava muito o estudo e estava
sempre disposto a ajudar algum vocacionado, pagando parte de seu estudo. Conhecia
profundamente a Geografia do Rio Grande do Sul e todos os seus governantes. Interessado
sempre pela causa política, embora não fosse filiado a nenhum partido político. Homem de uma
fé muito profunda e generoso com as causas da comunidade, foi presidente da comunidade
durante vários anos. Por mais de 20 anos a Sociedade Esportiva, Cultural e Recreativa de Poço
das Antas (Esporte Clube Poço das Antas), teve lugar em suas terras para praticar o futebol, sem
que para isso cobrasse aluguel ou qualquer tipo de remuneração. Teve 3 filhos dos quais dois
religiosos, uma Freira, Irmã Ivoni, e um Padre, Mons. Oto Erbes. Veio a falecer em 05 de julho
de 1974. Por tudo o que representou para Poço das Antas, com muita justiça apresentamos o seu
nome para denominar uma rua em lote que era de sua propriedade.
4.
RUA NICOLAU LUDWIG: O senhor Nicolau Ludwig nasceu em Montenegro aos 18
dias do mês de setembro de 1883. Construiu um moinho colonial em Poço das Antas, o qual
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ainda se encontra em atividades, junto ao moinho instalou um gerador, fornecendo luz elétrica
aos moradores da vila. Além disso, era um dos colonos de maior produção. Foi sempre um
colaborador com a comunidade de Poço das Antas. Casou-se com Maria Ely e veio a falecer no
dia 22 de junho de 1959.
5.
RUA FRANCISCO LUDWIG: O Sr. Francisco Ludwig nasceu em 04 de outubro de
1901, filho de Jacó Ludwig e de Helena Ludwig, natural de Cerro Azul, distrito de São Luiz
Gonzaga. Veio morar em Poço das Antas, foi um agricultor forte, teve do 1º casamento 4 filhos e
do 2º casamento teve mais 10 filhos. Foi sempre generoso em contribuição com o que estava a
seu alcance pelo progresso de Poço das Antas. Vendeu, em boas condições, uma área de terras
para o Hospital 25 de Julho. Sempre auxiliou em tudo com mão-de-obra gratuita para a igreja, o
hospital, a sociedade e a escola. Veio a falecer aos 18 dias do mês de abril de 1977. Por seu
exemplo de vida simples, sentimos muita honra em apresentar seu nome para denominar uma rua
em lote que era de sua propriedade.
RUA MARIA LUDWIG: A Srª. Maria Ludwig nasceu em 25 de junho de 1911, filha de João
Fritzen e de Ana Fritzen. Casou-se com Francisco Ludwig em 10 de setembro de 1938. Foi
sempre uma mãe exemplar, generosa em tudo que tenha algo a ver com o progresso de Poço das
Antas. Com a morte do esposo Francisco, concordou para que fosse feito um loteamento nas
terras dos herdeiros, contribuindo desta forma para a gradativa urbanização de Poço das Antas.
Veio a falecer aos 20 dias do mês de junho de 1989. Pela sua dedicação em vida, sentimos a
honra em apresentar seu nome para denominar uma rua em terras que eram de sua propriedade.

