
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N° 007/2015 
           de 28 de dezembro de 2015.  

 
DÁ DENOMINAÇÃO A SEGUINTE RUA 
LOCALIZADA NO DISTRITO DE COLONINHA, 
INTERIOR DO MUNICÍPIO DE ARROIO DO 
TIGRE/RS. 

 
Art. 1º Fica denominada de Rua Varno Henrique 

Hübner, a rua situada no Distrito de Coloninha, interior do Município de Arroio 
do Tigre/RS, sentido oeste/leste iniciando na propriedade de Vitória Fantoni 
com término na propriedade de Zeno Grohe (inclusive). 

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

publicação. 
 
 
Sala de Sessões Armidório Oscar Pasa, em 28 de 

dezembro de 2015. 
 
 

DELMAR SCHANNE 
Vereador – PDT 

 
 

 
JUSTIFICATIVA 

AO PROJETO DE LEI Nº 007/2015 
 

Varno Henrique Hubner nasceu no dia 19 de abril 
de 1934. Seus pais, Frederico Hubner e Francisca Hubner fixaram residência 
em Despraiado, onde tiveram seus sete filhos.  

Teve 6 irmãos: Ivo e  Elemar (in memorian) Osmar, 
Rubens, Nilza e Sílvio. 

Casou-se com Sybilla Emma Grohe no dia 25 de 
setembro de 1958 na Comunidade Evangélica de Sobradinho. Passaram 
desde então a residir na Localidade de Coloninha. 

Tiveram 5 filhas: Nilva, Neuza, Sueli, Eliane e Vera. 
E cinco genros Alceu, Veronildo, Odir, Marco e Dirceu.  

Trabalhava na agricultura anteriormente e a mais 
de 40 anos passou a ser Comerciante e taxista. 

 
 
 
 



Foi Presidente do CPM da Escola Jacob Dickel. 
Foi também Secretário e Tesoureiro da 

Comunidade Evangélica Apóstolo Paulo por vários anos. 
Primeiro Vereador da Localidade em 1982, onde 

trouxe muitos benefícios para a Comunidade, entre eles a telefonia DDD e a 
quadra esportiva. 

Sócio fundador do CTG Herdeiros da Tradição, e 
em sua propriedade ocorreu o 1º Rodeio. 

Teve o cargo de Comissário de menores. 
Cedeu sua residência para o Posto de Correio e 

telefone que funciona até hoje. 
Efetuou a doação de vários terrenos, entre eles a 

área para a construção do Salão e Igreja Católica, para a construção da 
Escola e Sede do Sindicato Rural na época, e para a construção de uma casa 
que funcionava o Acampamento do pessoal da equipe de obras da Prefeitura. 

Foi uma pessoa simples, honesta e trabalhadora, 
não media esforços para ajudar a sua Comunidade.  

Em seu Estabelecimento sempre acolheu a todos 
com hospitalidade, todos conheciam o “Varninho” e sua fama se espalhava 
pela região tanto que os viajantes que por aqui passavam davam sempre um 
jeitinho pra terminarem sua rota de trabalho por aqui para se hospedarem no 
hotel e saborearem a deliciosa comida feita pela família sentindo-se bem 
acolhidos com se estivessem em suas próprias casas. 

Vale ainda considerar que este projeto vem de 
forma a complementar o Projeto de Lei nº 139/2015, do Executivo Municipal 
que visa à fixação do perímetro urbano no Distrito de Coloninha, assegurando 
assim aos munícipes daquela comunidade o acesso a ações práticas de 
expansão urbana, trazendo melhorias como iluminação pública, rede de água, 
recolhimento de lixo, além de facilitar a implantação do projeto “Minha Casa 
Minha Vida” que não pode ser executado fora da área urbana.    

Diante de tudo isso solicito aos colegas a 
aprovação do referido projeto.  

   
 Sala de Sessões Armidório Oscar Pasa, em 28 de 

dezembro de 2015. 
 

 
DELMAR SCHANNE 

Vereador - PDT 
 


