
 

PROJETO DE LEI CM Nº 064-02/2018 

 

Denominada de Rua Waldemar 

Lourenço, a rua sem 

denominação, situada  no Bairro 

Hidráulica. 

 

O 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 Waldemar Lourenço, a rua sem denominação, 

localizada no Bairro Hidráulica, 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, 05 de outubro 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 prestar uma singela homenagem ao Sr. 

Waldemar Lourenço, valoroso ex-servidor público deste município, que será 

sempre lembrado pela comunidade Lajeadense, e seus familiares. 

Waldemar Lourenço nasceu no dia 27/07/1921, em Lajeado, filho de José 

Luiz Lourenço e de Senhorinha Olegário Lourenço. 

Ainda jovem, passou a residir no Morro da Hidráulica; assim chamado na 

época, em 1958, acompanhado de sua esposa Francelina Nogueira Lourenço e dos 

dois filhos do casal, Adélio e Gelci, ambos crianças na época. 

Morava desde então no mesmo endereço, o qual era conhecido extra 

oficialmente  de Travessa General Lima, Bairro Vila Moisés, e ali residiu até seu 

falecimento em 05/01/2014 já aos 91 anos de idade. 

Seu Waldemar sempre teve muita identidade e afeto pela sua cidade e 

devido a isso se tornou uma pessoa tão bem quista por vizinhos, conhecidos e 

amigos que por vezes  solicitavam a prestação de algum tipo de serviço realizado 

por ele. 

Em 02/04/1951 começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Lajeado, 

em atividades de serviços gerais; entre eles: limpeza de ruas e estradas (capinas e 

roçadas), aberturas, fechamentos e limpeza de valas e esgotos, cuidando e 

organização de praças, incluindo o ajardinamento das mesmas. 

Mais tarde, ainda como funcionário da Prefeitura, tornou-se técnico na 

fabricação de canos de cimento para colocação em ruas da cidade e/ou em estradas 

do interior conforme necessidades. Esta função ele exerceu até sua aposentadoria 

no ano de 1979. 

Pessoa de fácil comunicação tornou-se muito conhecido na nossa 

comunidade, fazendo e mantendo sempre muitas amizades. 

 



 

Após sua aposentadoria, Seu Waldemar se dedicou durante vários anos ao 

cultivo de frutas  e verduras para o consumo da família e amigos, fazendo uso de 

terrenos circundantes ao centro da cidade; propriedades estas,  de pessoas que lhe 

depositaram muita confiança e apreço. 

Filho, bancário aposentado e filha, professora aposentada, não residem no 

local, mas mantém ainda hoje está propriedade herdada de seus pais, Waldemar e 

Francelina (ambos já falecidos), como uma forma de gratidão e carinho pelo 

trabalho, dedicação e ensinamentos que receberam dos mesmos ao longo de suas 

vidas. 

Portanto solicitamos a compreensão e apoio dos nobres pares para a 
aprovação desta singela, mas justa homenagem. 
 
 

 

 

 

ILDO PAULO SALVI 

Vereador 

REDE SUSTENTABILIDADE 

 


