
 

PROJETODE LEI CM Nº034-02/2018 

 

     Denomina de Rua Adelmo Kehl a Rua H 
Localizada nos Loteamentos Conventos e 
Morada do Sol no Bairro Conventos. 
 

                                             

                Marcelo Caumo, Prefeito 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 Adelmo Kehl, a Rua H localizada nos 

loteamentos Conventos e Morada do Sol no Bairro Conventos, nesta cidade, conforme 

identificado no mapa que passa a integrar essa Lei. 

 

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

 

Sala Presidente Tancredo Neves, 30 de Julho de 2018. 

 

 

 

Sergio Miguel Rambo 

Vereador 

                                        

 

 



 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

               Adelmo Kehl, nasceu no dia 24 de Novembro de 1942, era filho de Emilio 
Kehl e Ella Kehl e tinha mais 4 irmãos: Armildo Kehl, Revilho Kehl, Nilton Kehl e 
Vilmo Kehl. Adelmo casou- se com 19 anos com dona Walle Eckhardt, tiveram 7 
filhos; Marini Kehl, Marisa Kehl, Airton Kehl, Almir Kehl, Claiton Kehl, Adriane Kehl 
e Anelise Kehl. Adelmo era o segundo filho do casal e até aos 13 anos ajudava seu pai 
na agricultura, após começou a trabalhar em uma serraria para ajudar sua família que 
era muito humilde e não conseguiam se manter mais só com os alimentos produzidos 
na lavoura. 

               Com o passar dos anos, adquiriu uma área de terras no bairro Conventos 
onde hoje é localizado o loteamento Conventos, logo começou a construiu a sua 
própria morada nas horas vagas. Com problemas de saúde, voltou a morar em sua 
antiga propriedade no interior de Linha Atalho, aos cuidados de uma das filhas. 
Participava ativamente da Comunidade, onde viveu a maior parte de sua vida. 

               Seu Adelmo ainda novo se tratava de depressão, aos 44 anos de idade sofreu 
uma asfixia mecânica e veio a óbito no dia 24 de Novembro de 1986, na localidade de 
linha Atalho.  

               Gostaríamos de homenagear como forma de agradecimento. Muitas ruas do 
Loteamento Conventos e Morada do Sol ainda estão com nome de letras, dessa forma 
estamos sugerindo substituir o nome da Rua H por Rua Adelmo Kehl. 

 

 

Sergio Miguel Rambo 

Vereador 

 

 

 

 

 



 


