
 
PROJETO DE LEI CM N° 052-02/2022 

 
Denomina de Jerusalém A Rua E 
localizada no Loteamento Portal dos 
Conventos no Bairro Conventos.  

 
MARCELO CAUMO, Prefeito Municipal de Lajeado, Estado do 

Rio Grande do Sul,  
 
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e sanciono 

e promulgo a seguinte Lei:  
 
Art. 1º É denominada de Rua Jerusalém, a Rua E localizada no 

Loteamento Portal dos Conventos no Bairro Conventos, 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 de Almeida Neves, 24 de junho de 

2022.  
 
 
 
 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER 
Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

 
Os moradores da Rua E localizada no bairro Conventos, vem 

solicitar que esta, seja renomeada para Rua Jerusalém, tendo em vista que 
por estar sem nomeação específica é o bairro ser muito extenso, isso 
dificulta para que a mesma seja encontrada, principalmente para a entrega 
de correspondências.  

 
A cidade de Jerusalém, é uma das mais antigas do mundo, ela está 

localizada no oeste do continente asiático, entre o Mar Mediterrâneo e o 
Mar Morto, na extremidade de um planalto, sendo que israelenses e 
palestinos disputam há décadas essa cidade, que é considerada sagrada 
para três grandes religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo, fazendo 
com que ela atraia muitos visitantes.  

 
Para os judeus, a cidade é sagrada por ter sido capital do Reino de 

Davi, foi também o local em que o Rei Salomão ergueu o templo para 
guardar a Arca da Aliança, objeto que continha as tábuas sagradas em que 
foram escritos os “Dez Mandamentos”. Esse templo foi destruído pelos 
romanos, restando apenas uma de suas paredes, que hoje é conhecida 
como o Muro das Lamentações sendo um dos seus principais lugares 
sagrados da cidade.  

 
Para os muçulmanos, Jerusalém é considerada a cidade onde Maomé 

ascendeu ao céu. Para os cristãos, a cidade de Jerusalém representa o local 
onde Jesus realizou muitos milagres e, no local em que Jesus foi sepultado 
e ressuscitou, foi construída a Igreja do Santo Sepulcro.  

 
Fonte:  
 
SOUSA, Rafaela. "Jerusalém"; Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/jerusalem.htm. Acesso em 20 
de junho de 2022.  

 
Sala Presidente Tancredo de Almeida Neves, 24 de junho de 2022.  
 
 
 
 

ANTÔNIO MARCOS SCHEFER 
Vereador 


