
                  

PROJETO DE LEI CM Nº 018-02/2018 

            

Denomina de Rua Arlindo Haubert, a 

rua “B” e futuros prolongamentos, no 

Loteamento Conventos V, do Bairro 

Conventos. 

 

         MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do Rio Grande 

do Sul,  

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

sanciono e promulgo a seguinte Lei. 

           Art. 1º- É denominada de Rua Arlindo Haubert, a Rua “B”, e futuros 

prolongamentos daquela via, no Loteamento Conventos V, do Bairro Conventos, 

conforme identificação no mapa, que passa a integrar esta Lei.  

 

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

 

Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 09 de abril de 2018. 

 

 

        Ildo Paulo Salvi 

             Vereador 

             Rede Sustentabilidade 

 

 



 

 

Mensagem Justificativa 

 

 Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Casa Legislativa o 

incluso Projeto de Lei que visa denominar a rua "B" e seus futuros prolongamentos, 

no Loteamento Conventos V, do Bairro Conventos.  

Proponho denominar com o nome do saudoso cidadão Arlindo Haubert, 

tratando-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão que muito 

contribuiu para o desenvolvimento cultural e econômico do nosso município, bem 

como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo para o progresso 

e desenvolvimento de Lajeado. 

Arlindo Haubert nasceu em 26 de novembro de 1920 na cidade de Taquari. 

Ainda criança foi com seus pais, Júlio e Idalina Haubert, fixar moradia em 

Conventos, exercendo a atividade rural. 

Já adulto adquiriu uma área de terras de aproximadamente seis hectares, 

fazendo divisa com a terra de seus pais e com as terras da família Kamphorst, 

sendo que ele e seu pai somavam cerca de 20 hectares de área.  

Arlindo Haubert morou nesta área de terras por muitos anos, trabalhando 

na agricultura. 

Ainda na adolescência tornou-se músico e acompanhado de seu irmão, Erno 

Haubert, participou ativamente de eventos sociais aos quais eram convidados. 

Em meados de 1952, por motivos profissionais acabou saindo da área rural, 

vindo morar na cidade, sendo que suas terras foram ocupadas pela família até 

meados de 1970, quando foram vendidas. 

Posteriormente, aliando a atividade profissional (empresa de pintura 

predial/residencial) continuou no exercício da música, que sempre foi sua paixão, 

passando a integrar a Banda Municipal de Lajeado por muitos anos, animando 

bailes, carnavais, entre outros. 

 



 

O Sr. Arlindo e família mantiveram contato permanente com a comunidade 

de Conventos, participando das mais variadas atividades do bairro de origem, 

onde muitos parentes mantêm residência. 

 A família Haubert, demonstrou interesse em homenagear o patriarca, 

Arlindo Haubert, com o nome de uma das ruas que ainda esteja sem denominação, 

na localidade que dedicou grande parte de sua vida. 

As terras da família Haubert, ficavam localizadas onde hoje são as ruas 

Benno Schmitt e Rua João Mário Rockemback, fazendo divisas (fundos) com a Av. 

Benjamim Constant. 

Portanto solicitamos a compreensão e apoio dos nobres pares para a 

aprovação desta singela, mas justa homenagem. 

 

 

 

Lajeado, 09 de abril de 2018. 

 

Ildo Paulo Salvi 

Vereador  

Rede Sustentabilidade 

       


