
 

PROJETO DE LEI CM Nº062-02/2018 

 

                                                                                       
Denomina de Rua Odila Foltz, a 
Rua “A” localizada no Loteamento 
Reserva do Montanha no Bairro 
Montanha. 

 

 

 

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 Odila Foltz a Rua “A”, localizada no 

Loteamento Reserva do Montanha no Bairro Montanha, 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, 05 de novembro de 2018. 

 

 

 

Sergio Miguel Rambo     

Vereador                          

                                        

 

 

 



 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 

                 Odila foi uma mulher muito batalhadora, nasceu em 31 de julho de 1944 em 
Sampainho, localidade hoje pertencente ao município de Santa Clara do Sul. Aos 20 
anos, casou-se com Danilo Foltz, com quem teve três filhos, o mais novo vindo a falecer 
com apenas um ano de idade.  

                Odila era dona de casa e trabalhou muito na agricultura, com o esposo 
doente, ela teve que tomar a frente nas tarefas diárias, criando vacas para a venda de 
leite e cultivando alimentos para venda e consumo da família. Morou em Olarias, 
retornou a Sampainho e em 1979 voltou a morar em Olarias para ajudar seu pai Arno 
Weisheimer, que era viúvo. Sempre foi muito dedicada a família e aos amigos, sendo 
uma mulher bastante ativa na comunidade local, foi membro da Comunidade 
Evangélica de Sampainho, do bolão da Comunidade de Sampainho, do Clube de Mães 
Ciranda de Olarias e também contribuiu na criação da Igreja São José Operário de 
Olarias.  

                Infelizmente, Odila adoeceu em 1990, e um ano após a descoberta da doença, 
veio a falecer de câncer, com apenas 46 anos. Em sua homenagem solicito a colocação 
de seu nome na rua A do loteamento Reserva do Montanha no Bairro Montanha, 
pertencente às terras que eram de seu pai Arno Weisheimer. Atenciosamente, Rosane 
Teresinha Bianchini, filha de Odila Foltz. 

 

 

Sergio Miguel Rambo        
Vereador                           

 

 

 

 

 



 

 



 

 


