
PROJETO DE LEI CM Nº 0056-001/2017 

 

Denomina de Rua “CENTENÁRIO 

DO LIONS ” uma via Pública 

localizada no Bairro Universitário. 

 

  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 “CENTENÁRIO DO LIONS ”a via Pública  

localizada no Bairro Universitário nesta cidade, conforme identificado no mapa em 

anexo como “Rua C” 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, 08 de junho de 2017. 

 

 

Waldir Sérgio Gisch                                                               Mozart Pereira Lopes 

Vereador                                                                                    Vereador 

 

 

Fabiano Bergmann                                                                 Mariela Portz 

Vereador                                                                                   Vereadora 

 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 Estamos propondo o nome de “CENTENÁRIO DO LIONS ” para a “Rua C” 

localizada no Bairro Universitário. A Associação Internacional de Lions Clubes com 

sede na cidade de Chicago, EEUU, fundada em 10 de outubro de 1917, é a maior e 

bem sucedida Organização de Clubes de Serviço do mundo, presente em 210 países 

e áreas geográficas contando com cerca de um milhão e meio de homens, mulheres 

e jovens que pautam seu trabalho e seu comportamento pelos alicerces básicos do 

Leonismo, seus objetivos e seu Código de Ética inspirados em seu fundador, Melvin 

Jones. No Brasil o Leonismo foi implantado em 16 de abril de 1952 e desde então o 

movimento tem crescido a cada ano, tendo atualmente mais de quarenta e um mil 

associados, em mil quinhentos e trinta e um Clubes de Serviço. Os Lions Clubes, 

através de seus membros, todos voluntários, são poderosos auxiliares das 

comunidades e dos poderes constituídos, prestando serviços desinteressados, 

especialmente no campo social. Há cem anos os Leões servem suas comunidades 

com dedicação e contribuem com o desenvolvimento e bem estar de pessoas no 

mundo todo. No contexto de Comemoração do centenário do Lions, em 2017 

queremos reconhecer o serviço prestado pelo grupo destes valorosos cidadãos que 

tem no “SERVIR” o seu lema e o viés das suas ações. Em nossa cidade o Lions vem 

atuando através dos Lions Clube Lajeado, desde 18 de outubro de 1958 e o Lions 

Clube Lajeado Florestal, desde 16 de dezembro de 1976. Dentre os trabalhos 

desenvolvidos, nesta comunidade, pelo Lions Clube Lajeado, destacam-se trabalhos 

junto à SAIDAN e CENTRAL, desde a sua fundação; APAE, Liga Feminina de  



Combate ao Câncer, SLAN, Amigas do HBB, Casa da Acolhida, Lar São Chico, 

Vovolar, Tabita Lar do Idoso, Aldeia Indígena e são realizados testes de Acuidade 

Visual junto às escolas municipais e estaduais, de Lajeado. Através do Projeto “Loja 

do Bem” foram arrecadadas e distribuídas mais de dez mil peças de roupas e 

calçados para instituições do município e fora dele, nos últimos dez meses. Em 

nossas campanhas de coleta de alimentos não perecíveis, foram arrecadados em 

torno de duas toneladas de alimentos, os quais foram integralmente doados às 

entidades assistenciais do município. Assim o Lions vem cumprindo, em nosso 

município, com os ideais do fundador do Movimento sintetizado no lema dos 

Leões: “NÓS SERVIMOS”. Divulgação do nome do município a nível internacional, 

quando os Governadores Distritais foram representantes dos Clubes de Lajeado: 

 

PDG Ney Santos Arruda/Cal Geny – Governador Ano Leonístico 1988/1989, Lions 

Clube Lajeado; 

PDG Maria Cecilia Maciel da Rocha – Governadora Ano Leonístico 2007/2008, do 

Lions Clube Lajeado; 

PDG José Zagonel – Governador Ano Leonístico 2008/2009, do Lions Cluba 

Lajeado Florestal; 

 

Diante da grandiosidade do trabalho humanitário dos Lions Clubes, em nosso 

município, é justa e honrosa a homenagem que o município presta a essa 

organização, denominando um dos seus logradouros públicos, com o nome de 

“CENTENÁRIO DO LIONS ”. 

 



 

Certos do pronto acolhimento dos nobres edis com a consequente aprovação. 

 

Atenciosamente, 

 

 

Waldir Sérgio Gisch                                                               Mozart Pereira Lopes 

Vereador                                                                                    Vereador 

 

 

Fabiano Bergmann                                                                 Mariela Portz 

Vereador                                                                                   Vereadora 

 


