
 

PROJETO DE LEI CM Nº 002-002/2018 

  

Denomina de Rua “DARCY 

NIVALDO SCHMIDT” uma via 

Pública localizada no 

Loteamento Coliseu no 

Bairro Bom Pastor. 

 

  MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio 

Grande do Sul, 

FAÇO SABER que a Câmara de Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - É denominada de Rua “DARCY NIVALDO SCHMIDT” a via 

Pública localizada no Loteamento Coliseu, Bairro Bom Pastor nesta cidade, 

conforme identificado no mapa em anexo como “Rua A” que passa a integrar a 

presente lei. 

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

 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 01 de fevereiro de 2018. 

   

Waldir Sérgio Gisch 

Vereador 

 

 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 Estamos propondo o nome de “DARCY NIVALDO SCHMIDT” para a 

“Rua A” localizada no Loteamento Coliseu, Bairro Bom Pastor. O Sr.Darcy 

Nivaldo Schmidt nasceu em 22 de abril de 1929 no município de Lajeado, filho 

do Sr. João Alberto Schmidt e Olga Heineck Schmidt. Casou-se em 30 de 

outubro de 1952 com a Sra. Therezinha Augusta Conzatti, com quem teve os 

filhos Silvana Schmidt e Jorge Alberto Schmidt. Cursou o 1º ano Primário no 

Grupo Escolar Fernandes Vieira e depois transferiu-se para o Colégio São José, 

onde se formou contador. Aos 14 anos, iniciou sua carreira profissional na 

Camisaria Heberle, hoje Casa Americana. Mais tarde tornou-se 

sócio/proprietário da Artelétrica Comercial Ltda., tradicional empresa de 

eletrodomésticos de Lajeado, onde atuou por décadas. Foi também um dos 

sócios fundadores da COTESE, oficina autorizada Brastemp e Consul para a 

região. Um aficionado por futebol e jogador de habilidade reconhecida, aos 15 

anos já participava dos treinamentos da equipe principal do Clube Esportivo 

Lajeadense, seu time do coração, que defendeu nas décadas de 1940/1950, 

tendo conquistado vários títulos regionais e estaduais. Mais tarde colaborou 

como treinador da mesma agremiação. Além disso, encabeçou uma campanha 

para prover o antigo Estádio Florestal de iluminação para que jogos e 

treinamentos pudessem ser realizados também à noite. Na ACVAT – 

Associação dos Caixeiros Viajantes do Alto Taquari – que teve seu pai como um 

dos fundadores e primeiro Presidente, foi convidado, em 1962, a exercer o cargo 



de Secretário da Diretoria, num mandato de dois anos. Em 1968 foi eleito 

Conselheiro da entidade e, logo em seguida, foi guindado à condição de 

Presidente. Foi reeleito sucessivamente para a Presidência da ACVAT, cargo 

que exerceu até 2003, apenas com um pequeno intervalo. No ano de 1964, 

concorreu a vereador pelo Partido Libertador, tendo sido eleito para a 

Legislatura 1965-1970 com expressiva votação. Foi Presidente da Câmara de 

Dirigentes Lojistas (CDL) na gestão 1973/1974. Participou ativamente em 

entidades sociais e assistenciais de Lajeado, tendo sido Presidente do Lions 

Club e Vice-Presidente do Clube Tiro e Caça. No ano de 2014, publicou seu 

livro intitulado “MINHAS HISTÓRIAS. Exemplo de conduta e bondade, era 

admirado por familiares e pela comunidade. Faleceu em 29 de maio de 2014, no 

Hospital Bruno Born da cidade de Lajeado - RS, vítima de sepsia – falência 

múltipla de órgãos. 

Certo do pronto acolhimento dos nobres edis e a consequente aprovação. 

Atenciosamente, 

 

Waldir Sergio Gisch 

Vereador 


