
 
PROJETO DE LEI CM Nº 044-03/2019 

 
 
 

Denomina de Rua Nicolau Hammes uma 
Rua Localizada em Alto 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 eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º É denominada de Rua Nicolau Hammes, a Rua que passa pela 
propriedade de Arvo Alvis Gisch em Alto 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 A. Neves, 27 de maio de 2019. 
 

 
 
 
 

Sergio Miguel Rambo 
Vereador  

    
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 
Seu Hammes nascido em 6 de dezembro de 1860 na Alemanha, veio para o 

Brasil e começou sua história e um legado em torno de 1880 em Conventos, 
Lajeado RS, mais precisamente na comunidade de São José dos Conventos. Nicolau 
Hammes veio do Município de São Lourenço do Sul no ano de 1880, se estabeleceu 
nesta localidade na entrada para Alto Conventos. 

Adquiriu 42 hectares de terra e primeiramente construiu uma casa mista em 
torno de 80 metros quadrados e no ano de 1900 construiu uma segunda casa, está 
com 110 metros quadrados, ainda existente hoje. 

Seu Nicolau foi agricultor, plantava milho, feijão, arroz, batata doce etc. Aos 
domingos ia com sua família na missa ou devoções, pois era católico devoto. Ao se 
deslocar a pé com a sua família, passavam por potreiros e raças, onde se formavam 
os trilhos, moradores que moravam mais a cima da localidade de Hammes 
passavam pelos mesmos trilhos onde com o passar do tempo uma estrada se 
formou, a qual está sendo nomeada com seu nome, Nicolau Hammes. 

No ano de 1969 foi fundado um clube de futebol chamado de Esporte Clube 
Estudientes de Conventos, o campo se localizava dentro da propriedade da família 
Hammes. As terras que eram do seu Nicolau ficaram em família até hoje, seus 
descendentes construíram suas casas sobre as terras que antes eram cultivadas 
para o sustento da família. 

Gostaríamos de fazer uma justa homenagem ao saudoso Nicolau Hammes, 
como forma de agradecimento por todo aprendizado que adquirimos com ele e 
também para demonstrar o quanto o amamos e sentimos saudades. 

 
 

Sergio Miguel Rambo 
             Vereador 


