
 

PROJETO  DE  LEI   N° 068-04/2012 
 
 
 

Denomina de Rua Professor Altmann 

uma rua localizada no Bairro Hidráulica. 

 

 

 

  CARMEN REGINA PEREIRA CARDOSO, Prefeita Municipal de Lajeado, 

Estado do Rio Grande do Sul, 

 

  FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

  Art. 1º É denominada de Rua Professor Altmann a Rua “B” e “D” do Loteamento 

de propriedade de W.J.W. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outros, localizado no Bairro 

Hidráulica, conforme identificação em mapa que passa a integrar esta Lei. 

 

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

   

  Gabinete da Prefeita, 07 de maio de 2012. 

 

 

 

 

Carmen Regina Pereira Cardoso, 

Prefeita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei n° 068-04/2012 

 

  Lajeado, 07 de maio de 2012.  

  

 

  Senhor Presidente e 

  Demais Vereadores: 

 

 

  Através do Projeto de Lei em anexo, estamos propondo uma homenagem  ao 

saudoso Friedhold Altmann com a denominação de uma rua no Loteamento de propriedade de 

W.J.W Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outros, localizado no Bairro Hidráulica, fundos do 

Parque Histórico, conforme demonstrado no mapa em apenso. 

  Friedhold Altmann nasceu em 15/09/1011, na localidade de Linha Clara, hoje 

município de Teutônia,  e faleceu em 07/08/1999. Foi casado com Ricarda Saettler, com quem 

teve quatro filhos. 

  Era filho de Frederico Altmann e Pauline Osterkamp Altmann. 

 

  Foi professor e diretor em várias escolas evangélicas, tendo marcado sua vida 

profissional e comunitária como diretor do Colégio Evangélico Alto Torres - CEAT entre 1950 e 

1982, período em que foram construídos os prédios e conquistado o prestígio e reconhecimento 

de Lajeado e da região para o educandário. 

 

  Na vida comunitária, merecem destaque as seguintes atividades: 

Membro do Conselho Distrital do Distrito Eclesiástico Alto Taquari da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana do Brasil (IECLB); 

Membro do Conselho Diretor da IECLB; 

Vereador por três legislaturas pelo PTB e PMDB; 

Sócio fundador do Rotary de Lajeado em 1955 e posteriormente sócio honorário até seu 

falecimento; 

Integrante e presidente do Conselho Municipal de Educação e Cultura por vários  anos; 

Colaborador assíduo do jornal “O Informativo”, em que publicou crônicas regularmente, mais 

tarde publicadas no livro “E as nossas crianças”; 

Autor de suas memórias no livro “A Roda”; 

 -     Membro da Assembleia da UNIVATES; 

 -     Sócio do Hospital Bruno Born. 

 

 

 

 

 

Exmo. Sr. 

Ver. Rui Olibio da Silva Reinke, 

Presidente da Câmara de Vereadores, 

LAJEADO – RS.  



 

  Também como reconhecimento de seu trabalho em nosso Município, Friedhold 

Altmann foi agraciado com o Título de CIDADÃO LAJEADENSE no ano de 1985.  

 

  Para justificar a homenagem neste momento,  informamos que o CEAT está 

organizando intensa programação agora em 2012, em comemoração aos 120 anos da Escola. 

Conforme correspondência anexa, a Comissão Coordenadora dos festejos pretende homenagear o 

ex-diretor com a denominação de uma rua. O logradouro escolhido localiza-se em loteamento 

que abrange parte de um  imóvel do CEAT. Trata-se de um loteamento em instalação nas 

proximidades do Parque Histórico, já com o arruamento aberto.  

 

  A denominação de rua mesmo antes da aprovação final de um  loteamento 

constitui procedimento administrativo recomendável, visto que permite a emissão da certidão do 

Cadastro Imobiliário e o registro das matrículas no Cartório de Registro de Imóveis já com a 

denominação definitiva da via pública.  

 

  A pedido dos familiares, o nome proposto é Rua Professor Altmann para facilitar 

a expressão e escrita do logradouro, especialmente pelos futuros moradores. 

 

  Seguem, em anexo, os dados biográficos, certidão de óbito, concordância do 

Presidente da Associação de Moradores do Bairro Hidráulica e mapa de  localização da via 

pública. 

  Permanecendo no aguardo da pronta aprovação pelo Plenário dessa Casa, 

solicitamos que a matéria seja apreciada em regime de urgência, conforme dispõe o art. 89 da Lei 

Orgânica Municipal. 

 

  Atenciosamente,    

 

 

Carmen Regina Pereira Cardoso, 

          Prefeita.           

 

 


