
 

PROJETO DE LEI CM Nº 071-02/2018 

 

Denomina de Rua José Saramago a 

rua “9” localizada no Loteamento 

Parque dos Conventos II no Bairro 

Conventos. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAJEADO, Estado do Rio Grande do Sul,  

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

         

Art. 1º É denominada de Rua José Saramago a rua “9” localizada no 

Loteamento Parque dos Conventos II, Bairro Conventos, e seus futuros 

prolongamentos, conforme identificado 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, 26 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

ILDO PAULO SALVI 
Vereador  

Rede Sustentabilidade 
 
 
 
 
 
 
 



 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

Estamos propondo homenagear com a denominação de uma rua o 
escritor Português, mundialmente reconhecido, José Saramago, por indicação 
dos moradores daquele logradouro público. José de Souza Saramago nasceu 
na vila de Azinhaga,no concelho da Golegã, de uma família de pais e avós 
agricultores. 

 

A sua vida é passada em grande parte em Lisboa, para onde a família se 
mudou em 1924 quando tinha apenas dois anos de idade. 

 

Demonstrava desde cedo interesse pelos estudos e pela cultura, sendo 
que essa curiosidade perante o Mundo o acompanhou até a morte. 

 

Dificuldades econômicas impediram José Saramago de fazer os estudos 
liceais, que o levariam a freqüentar a universidade, então, formou-se numa 
escola técnica e teve o seu primeiro emprego como serralheiro mecânico, após, 
 tradutor, jornalista, poeta,  cronista,  dramaturgo,  contista, romancista,  entre 
outros empregos associados às letras. Fascinado pelos livros, visitava, à noite 
com grande frequência, a Biblioteca Municipal Central/Palácio Galveias. 

 

Em 29/06/2007 constituiu a Fundação Saramago para a defesa e difusão 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 

Escritor renomado como foi, escreveu diversas obras, sendo algumas 
muito conhecidas, tais como:  
 

"Levantado do Chão" (1980) 

"Memorial do Convento" (1982) 

"O Ano da Morte de Ricardo Reis" (1984) 

"História do Cerco de Lisboa" (1989) 

“Ensaio sobre a cegueira” (1995) 

“A Viagem do Elefante” (2008) 
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José Saramago faleceu no dia 18 de Junho de 2010, aos 87 anos de idade, 

na sua casa em Lanzarote onde residia com a mulher Pilar del Rio, vítima de 

leucemia crônica. 

O escritor estava doente havia algum tempo e o seu estado de saúde 

agravou-se na sua última semana de vida. O seu funeral teve honras de Estado, 

tendo o seu corpo sido cremado no Cemitério do Alto de São João, em Lisboa. 

As cinzas do escritor foram depositadas aos pés de uma oliveira, em Lisboa em 

18 de junho de 2011. 

Portanto solicitamos a compreensão e apoio dos nobres pares para a 

aprovação desta singela, mas justa homenagem ao grande escritor José 

Saramago. 

 

 

 

 

Lajeado,26 de novembro de 2018. 

 
 

 
 
 

 
 
 

ILDO PAULO SALVI 
Vereador  

Rede Sustentabilidade 
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