
 

 

 

PROJETO DE LEI CM Nº001-03/2019 

 

Denomina de Rua “ADRIANO 

JACÓ MALLMANN” uma via 

Pública localizada na COHAB no 

Bairro Moinhos. 

 

  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 “ADRIANO JACÓ MALLMANN” a via 

Pública localizada na COHAB no Bairro Moinhos nesta cidade, conforme 

identificado no mapa em anexo como “Rua 19” 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, 30 de janeiro de 2019. 

   

Waldir Sérgio Gisch 

Vereador  

 



 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 

 Estamos propondo o nome de “ADRIANO JACÓ MALLMANN” para a 

“Rua 19” localizada na COHAB no Bairro Moinhos. O senhor Adriano Jacó 

Mallmann nasceu em 31 de agosto de 1968 no município de Lajeado - RS, filho 

do Sr. Jayme Ignácio Mallmann e Reni Elisabeta Mallmann, tendo três irmãos, 

Ingrid Maria, Ângelo Miguel, Felipe Adão e também os sobrinhos Rafael 

Ignácio e Leonardo Jayme Mallmann. Não foi casado mas teve na sua 

companheira Virginia Wendt e na sua enteada Roberta, suas maiores paixões. 

Iniciou sua vida escolar na Escola Estadual Carlos Fett Filho no bairro Moinhos, 

após foi transferido para a Escola Estadual Irmã Branca e posteriormente para o 

Colégio Cenecista João Batista de Mello, ambos no Bairro Florestal. Desde a 

infância ajudou sua família no setor primário, principalmente na Avicultura 

sendo a Granja localizada no Bairro Moinhos.  Com o crescimento do Bairro, 

seu pai adquiriu em 1977 uma área de terras na Linha Novo Paraíso, município 

de Estrela – RS e com o mesmo ramo de atividade. Devido a políticas 

econômicas e grandes dificuldades enfrentadas pelo setor avícola, deixou a 

atividade no ano de 1989. Iniciou nova atividade, a de Olericultura, cultivo de 

legumes em Hidroponia, tendo sido um dos pioneiros nesta prática, realizando 

cursos de aprimoramento junto a Universidade Federal de Santa Maria - RS. 

Pessoa atuante na Comunidade religiosa da Paróquia Nossa Senhora da 



Conceição de Moinhos, participou desde a construção da mesma, bem como em 

diretorias e festividades  

 

 

desenvolvidas pela referia comunidade. Faleceu no dia 22 de março de 2015 no 

Hospital Bruno Born, vítima de infarto agudo do miocardio, sendo sepultado 

no Cemitério Católico do Bairro Hidráulica de Lajeado. 

Certo do pronto acolhimento dos nobres edis com a consequente 

aprovação. 

Atenciosamente, 

 

Waldir Sergio Gisch 

Vereador  


