
PROJETO DE LEI Nº    405/2008   

Denomina de “Otto Roberto Lanz” a Quadra Poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio José Damasceno Filho, localizada no Município de Baixo Guandu/ES.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DECRETA:

Art. 1º Fica denominada de “Otto Roberto Lanz” a Quadra Poliesportiva da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio José Damasceno Filho, localizada no Município de Baixo Guandu/ES.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Sala das Sessões, em 18 de novembro de 2008.

DARY PAGUNG
DEPUTADO ESTADUAL - PRP

JUSTIFICATIVA

A presente propositura tem por objetivo homenagear o Pastor Otto Roberto Lanz, nascido aos 12 dias do
mês de novembro de 1927, em Charrua Alta, Tapejara, hoje pertencente à Cidade de Getúlio Vargas – RS.

Aos onze anos de idade ingressou no Seminário Concórdia de Porto Alegre – RS, formando – se pastor da
Igreja Evangélica Luterana do Brasil (IELB), em dezembro de 1951. Atuou por dez anos como pastor na



Paróquia de padre Francisco, hoje interior de Vila Valério – ES.

Depois disto atuou como pastor da IELB no Paraná, na Cidade de Imbituba e na Cidade gaúcha de Roca
Sales.

Pastor  Otto,  como  era  conhecido,  retornou  ao  Espírito  Santo,  iniciando  seu  pastorado  na  Paróquia  de
Baixo Guandu, que na época, também abrangia a paróquia de Resplendor – MG. Anos depois a Paróquia
se dividiu e o pastor Otto passou atender apenas a Paróquia de Baixo Guandu, até agosto de 1986, quando
transferiu – se para Teixeira de Freitas – Bahia, pastoreando aquela paróquia até ao final de 1989, quando
voltou a residir em Baixo Guandu, Cidade que ele escolheu para passar seus últimos anos de vida ao lado
de sua esposa, Iolanda Böhler Lanz.

É  importante  registrar  que  por  um  longo  período  pastor  Otto  foi  professor  na  Escola  Estadual  José
Damasceno Filho “Estadual”, tornando – se assim muito conhecido e querido na Cidade, não apenas entre
os alunos, mas também entre os pais e sociedade em geral.

Apresento  esta  propositura  nesta  Casa  de  Leis,  na  certeza  de  que  não  serei  somente  eu  um  dos  seus
defensores,  mas  sim  todos  os  meus  nobres  Colegas,  por  ser  esta  homenagem justa  e  vir  embasada  pelo
merecimento  devido  ao  Pastor  Otto  Roberto  Lanz,  que  foi  um  cidadão  do  bem,  que  muito  fez  pelo
município de Baixo Guandu. 
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