
 

PROJETO DE LEI CM 047-04/2020 
 

 

  Denomina de Rua Alzido Reinoldo 
Lamb a Rua B13, localizada no loteamento 
Verdes Vales III no Bairro Carneiros.  

 

                   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 Alzido Reinoldo Lamb a Rua B13, 
localizada no loteamento Verdes Vales III no Bairro Carneiros, nesta cidade, 
conforme identificado no mapa que passa a integrar essa Lei. 

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

       

                    Sala Tancredo Neves, 23 de setembro de 2020. 

                                      

              Sergio Miguel Rambo 

                                                           Vereador  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      

JUSTIFICATIVA 
 

 Alzido Reinoldo Lamb, natural de Venâncio Aires, ainda criança veio 
morar para Lajeado, onde hoje está localizado o Bairro Universitário. Seu Lamb 
como era conhecido, casou-se com dona Hilda Schultz Lamb com quem teve 9 
filhos, Ires Antonieta, Lurdes Lauri, Ilse Mariene, Ego Reinoldo, Ilga Hilda, Rudi 
Alcido, Arnaldo Ido, Lorivaldo Nilo e Nilza Ilza. 

Lamb era batalhador, enfrentando muitas dificuldades, para tirar o 
sustento dos filhos sempre trabalhou na agricultura e auxiliava vizinhos nas 
horas de folga para ter uma renda extra. 

Nos finais de semana quando tinha festa na comunidade ajudam a 
trabalhar, sempre muito prestativo, mas com o passar dos anos sua saúde já não 
era mais a mesma, sofria por insuficiência respiratória e uma pneumonia 
externa, falecendo com 86 anos de idade no Hospital de Estrela, no ano de 2013. 
  Gostaríamos de homenagear como forma de agradecimento por todo 
aprendizado que adquirimos com ele e também para demonstrar o quanto o 
amamos e sentimos saudades, dessa forma estamos sugerindo substituir o nome 
da Rua B13 no Loteamento Verdes Vales III por Rua Alzado Reinoldo Lamb.  
 
          

Sergio Miguel Rambo 

                                                          Vereador  
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