
 
PROJETO DE LEI CM Nº 043-03/2019 

 
 
 

Denomina de Rua Vilma da Rosa Silva a 
Rua Localizada no Loteamento Residencial 
PAP, no Bairro Floresta. 

 
 

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 Vilma da Rosa Silva a Rua E localizada no 
Loteamento Residencial PAP, no Bairro Floresta, 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 A. Neves, 27 de maio de 2019. 
 

 
 
 
 

Sergio Miguel Rambo 
Vereador  

    
 
                         
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 
Vilma da Rosa Silva, nasceu em 14 de dezembro de 1945, natural de 

Encruzilhada do Sul, RS, era filha de Adão Rodrigues da Silva e de Alaide Rosa da 
Silva. 

Dona Vilma era casada com Idelmar Costa Padilha, com quem teve 2 filhas, 
Jane Terezinha e Gerisa. 

Vilma da Rosa Silva, natural de Encruzilhada Do Sul/RS, veio morar para 
Lajeado/RS em 1993 junto com a filha Jane Teresinha Bernstein, no Bairro 
Montanha, pois participava ativamente na comunidade local e nos dias de semana 
ajudava a cuidar de seus netos enquanto sua filha Jane e seu genro trabalhavam 
fora. Ela visitava constantemente sua segunda filha Gerisa Pinto Rosa, na cidade de 
São Sepé/RS, visitava também seu irmão na cidade de Cachoeira do Sul/RS. 
Sempre teve sua própria moradia, mas conforme a idade foi avançando veio a 
residir no Bairro Bom Pastor, na Rua Flademir Ripplinger nº 24, com sua filha Jane.  

Seu mal estar ocorrera durante uma visita ao dentista na cidade de São 
Sepé/RS, quando sentiu muita dor de cabeça e foi levada ao hospital, lá foi 
constatado que havia sofrido um AVC, ela ficou internada no hospital da cidade 
até conseguir um leito em outro hospital com mais recursos, logo foi transferida 
para o Hospital Universitário de Santa Maria/RS. Ficou internada lá por vários 
dias na UTI, após um procedimento cirúrgico veio a falecer às 4h44min no dia 09 
de março de 2015. 

Vilma deixou, duas filhas, seis netos e nove irmãos.  
Gostaríamos de homenagear como forma de agradecimento a Rua E do 

Loteamento Residencial PAP, que ainda estão com nome de letra, dessa forma 
estamos sugerindo substituir por Rua Vilma da Rosa Silva. 

 
 
 
 

Sergio Miguel Rambo 
             Vereador 


