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PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO Nº 273/2019 

 

 

Dispõe sobre a denominação da Rua Leopoldo 

Freiberger, na Localidade do Louro e dá 

outras providências. 

 

 

JOSÉ AIRTON DECKER, Presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos/SC, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara 

Municipal aprovou a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica denominada RUA LEOPOLDO FREIBERGER, o logradouro com início 

ao lado ímpar da Rua Antônio José Zimmermann, com 3.600,00 (três mil e seiscentos) metros 

de extensão e 12,00 (doze) metros de largura, com as Coordenadas UTM do ponto inicial 

X715608.20 – Y6955258,38 e Coordenadas do ponto final X714130.99 – Y6950799.01, 

situado no Bairro Louro, no Município de Antônio Carlos/SC. 

 

Art. 2.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando a Lei Legislativa 

35, de 25 de junho de 1996. 

 

Antônio Carlos, 17 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

VAGNER BORGES DA COSTA 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:camara@cmac.sc.gov.br


 ESTADO DE SANTA CATARINA 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  ANTÔNIO CARLOS 
Rua 06 de novembro, nº 186, Centro- Fone/Fax: (48) 3272.1613 
CEP: 88180-000   camara@cmac.sc.gov.br  www.cmac.sc.gov.br 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 273/2019 
 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo incluir a extensão e as coordenadas 

geográficas para que os moradores e a comunidade local possam ter um endereço completo 

com a correta descrição daquela via pública, sabendo onde inicia e onde termina.  

O projeto vem atender solicitação de proprietários de imóveis situados naquela 

localidade, para melhorar e facilitar a localização residencial, tanto para os moradores, como 

para os Correios, entregadores e visitantes do local, já que passarão a ter designação oficial 

correta. Para tanto é necessário tal atualização pois a redação vigente encontra-se defasada em 

relação as leis atuais (Constituição Federal de 1988 e leis municipais referente ao sistema 

viário urbano).  

O homenageado nasceu a 18 de julho de 1881, filho de Edmundo Eduardo Freiberger 

e de Catharina Reitz Freiberger, era casado com Maria Luiza Wiese. 

Adquiriu uma propriedade na localidade de Louro, e em 1906 construiu uma casa 

residencial e comercial, existente ainda hoje, de propriedade de Valdemiro Pitz. 

Leopoldo Freiberger foi filiado e militante do Partido Republicano Catarinense, sendo 

seu Presidente Regional Adolfo Konder. Sua atuação e liderança política o fez Prefeito 

Municipal de Biguaçu, exercendo o mandato de 1927 a outubro de 1930 quando foi deposto 

pela Revolução de Getúlio Vargas. Desde então abandonou a militância política.  

Foi um dinâmico empreendedor e desenvolvimentista, com a introdução da luz de 

carbureto; adquiriu em 1925 o primeiro automóvel de Alto Biguaçu, e em 1930 adquiriu em 

sociedade com Antônio Scherer, o primeiro caminhão, sendo o mesmo, após um ano, 

sequestrado pela Revolução, e nunca mais foi devolvido.  

Pioneiro também na modernização da agricultura, com o uso do arado e da capinadeira 

movido a bois. Possuía chata e canoa para transportar mercadorias pelas vias fluviais do Rio 

Biguaçu e Louro. Nas vias terrestres utilizava as carroças como meio de transporte. 

Em 1941, apoiou a inciativa de sua esposa, onde construiu a Gruta de Nossa Senhora 

de Fátima, pertencente a Mitra Metropolitana, hoje a mais tradicional gruta no Município, 

onde a cada ano, no dia 15 de agosto é celebrado missa, com grande participação da 

comunidade.  

           Leopoldo Freiberger foi um homem público voltado aos interesses do crescimento e 

desenvolvimento de sua comunidade, sempre foi prestativo e muito relacionado com os 

colonos, que os atendia junto às autoridades entre os quais gozava de grande prestígio. 

Faleceu a 27 de janeiro de 1946, e está sepultado no cemitério da Capela do Louro. 

Perante o exposto, solicitamos aos nossos Pares a apreciação e aprovação do presente 

Projeto. (Texto extraído e adaptado do projeto que em 1996 propôs a denominação da via, de autoria do então Vereador 

Ivens Antônio Scherer). 

 

Antônio Carlos/SC, 17 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

VAGNER BORGES DA COSTA 

Vereador 
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