
LEI MUNICIPAL N.º 1779, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018 

 
“Concede o título de “Cidadão Leo-
boqueirense” ao Ilmo. Senhor Delcio 
Dreissig”. 

 
PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do 

Rio Grande do Sul, 
FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 

a seguinte:  
 

- LEI - 

 
   Art. 1º - O Município de Boqueirão do Leão concede o título 
de Cidadão Leo-boqueirense ao Ilustríssimo Senhor Delcio Dreissig, brasileiro, 
casado, do comércio, residente e domiciliado à Rua Marechal de Ferro, 127, 
centro – Boqueirão do Leão, RS, nascido no dia 29 de janeiro de 1965, na 
localidade de Linha Marechal Floriano, interior do Município de Venâncio Aires, 
RS.  
 
   Art. 2º - Justifica-se o presente título pelos longos anos de 
total dedicação e colaboração nas obras e compromissos sociais deste 
Município. 
 
   Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, 
em 14 de Novembro de 2018. 

 
 

  PAULO JOEL FERREIRA 
      Prefeito Municipal  

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
OSMAR GHISLENI 
Secretário Municipal da Administração 
e Planejamento. 

 



HISTORICO 

 
 DELCIO DREISSIG, nascido em 29 de janeiro de 1965 em Linha Marechal 
Floriano, interior de Venâncio Aires. Morou com os pais Anillo e Alzira até os 16 
anos de idade, trabalhando na agricultura, produzindo fumo, milho, soja, 
bovinos e suínos.  

Estudou as séries iniciais na Escola Municipal de Marechal Floriano, 
cursou a sexta série na Escola Agrícola de Venâncio Aires e a sétima e oitava 
séries na Escola Estadual Monte Alverne. O segundo grau cursou no Colégio 
Oliveira Castilhos em Venâncio Aires, quando começou a trabalhar como 
safrista em uma fumageira local, passando por outras empresas comercias 
como a AFUBRA onde permaneceu por três anos.  

Casou-se com Mariane Odete Dreissig em 30 de maio de 1987 tendo 
como fruto deste amor as filhas Julia Luiza, nascida em 14 de novembro de 
1987, e Jéssica Amanda, em 04 de junho de 1991. No dia 27 de fevereiro de 
1988 mudou-se juntamente com a esposa Mariane e a pequena Julia para 
Boqueirão do Leão e em 07de março de 1988 iniciou as atividades comerciais 
da primeira agropecuária em sociedade com o irmão Egon.  

Ao chegar em Boqueirão, mesmo não conhecendo ninguém inicialmente, 
logo fez amizades, principalmente através do futebol, jogando nas equipes do 
São José do Matão e Arauto.  

No ano de 1989, juntamente com o amigo Blasius Debald, organizou o 
primeiro campeonato de futebol amador de Boqueirão que, posteriormente, 
virou a AMEBOL, onde veio participar da diretoria. 

Já em 1999 foi eleito o primeiro presidente da CDL, implantando o SPC, 
importante ferramenta de crédito para o comércio. 

Em 2002 foi convidado a integrar o conselho de administração da 
Cooperativa de Credito Lajeado (SICREDI) permanecendo até 2015. 

No ano de 2004, como vice-presidente de Luis Edson Faleiro da CDL 
criou a Festa da Polenta, tornando-se a principal festa típica do município. 

O ano de 2012 foi de uma grande conquista: sua formatura como 
Bacharel em Administração pela ULBRA EAD. 

No ano de 2013 volta a integrar o Conselho de Administração da 
Cooperativa de Crédito, poupança e investimento (SICREDI) sendo reeleito em 
2017. 

Em 2017 assume a presidência da CDL novamente para o biênio 17/18, 
ano em que foi implantada a distribuição de brinquedos e lanches durante as 
festividades do Natal Serrano. 

Também participou em várias outras diretorias como ACIB, Agro 
Florestal, ALB e conselhos da saúde e agricultura. 


