
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.225/2019, de 12 de novembro de 2019.

Denomina  o  prédio  da  Secretaria  Municipal  da

Educação de “Celso Smidt Kessler”.

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO,  Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber

em  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica denominado o prédio da Secretaria Municipal da Educação de

“CELSO SMIDT KESSLER”, localizado na Rua Roberto Ziebel, 52, centro do Formigueiro.

 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

 Em 12 de novembro de 2019.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
                                   Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário de Administração
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Breve histórico: 

            Celso Smidt Kessler, nascido em Formigueiro aos 12 de setembro de 1943,

filho de Rudy Kessler e Ilma Smidt Kessler. Tudo inicia no momento em que o município de

Formigueiro foi  instalado em janeiro  de 1964,  ele  foi  convidado a trabalhar  pelo então

Senhor Leopoldo Hugo Stamm, primeiro prefeito eleito do município.

 Desenvolveu a partir desse momento uma incrível jornada de v ida, passando

por  todos  os  departamentos  e  secretarias  de  prefeitura,  deixando  sua  colaboração  e

dedicação em cada uma delas,  em fim auxiliando na  criação e  construção  do brasão

municipal juntamente com o  Dr. Gildo Benjamin Bortolotto e o  senhor Flavio Vicente

Massaro, mas foi na Secretaria de Administração que desenvolveu ao município todo o

complexo normativo de legislações e passou até o final de sua vida auxiliando o município.

 Sua profissão era  contador  e  seu cargo efetivo era  de Agente Tributário

Municipal,  mas  com  dedicação  exclusiva  somente  na  função  de  secretário  de

Administração passou quase seus 30 anos nessa função de confiança, passou por todos

os Governos e por todos os Partidos Políticos que estiveram no poder.

Ele demonstrou por toda a sua vida e pelo jeito de lidar com as pessoas, que

era um excelente profissional e colega de todos, a partidário que era, sempre deu suporte a

todos os prefeitos e amigos com quem trabalhou.

Faleceu em 25 de fevereiro de 2006.
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