
 
PROJETO DE LEI CM Nº 096-03/2019 

 
 

Denomina de rua Edmundo Odilo 
Schmitz a rua “F10”, localizada no 
Loteamento Canaã, situado no Bairro 
Moinhos D’Água - Lajeado.  

 
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. 1° É denominada de Edmundo Odilo Schmitz, a rua “F10”, localizada 

no Loteamento Canaã, situado no Bairro Moinhos D’Água - Lajeado, conforme 
mapa anexo que passa a integrar a presente lei. 

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

 
Sala Presidente Tancredo de A. Neves, 16 de Dezembro de 2019. 

 
 
 

Ederson Fernando Spohr 

               Vereador  
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
 

 
Edmundo Odilo Schmitz Nasceu no dia 30/09/1933 na cidade de Arroio do 

Meio. Casou-se com Therezinha Gabriel, com quem teve 6 filhos. 
Edmundo veio morar em Lajeado com sua esposa e 5 filhos no ano de 1974 

na comunidade Moinhos, hoje Moinhos D´Água, onde adquiriu uma propriedade 
e trabalhou como produtor rural enquanto a saúde lhe permitiu. O sexto filho 
nasceu em Lajeado no ano de 1977. 

Na comunidade sempre esteve pronto para ajudar, com filhos em idade 
escolar ajudou na construção da Escola Particular São Bento, hoje Escola Municipal 
São Bento, e mais tarde na construção da Capela São José, hoje Salão Comunitário 
São José - Moinhos D´Água. 

Em 1975 cedeu uma fração de terras para a construção da nova ponte sobre 
o Arroio Saraquá, pelo então prefeito Alípio Hüffner. 

No ano de 2000, com a abertura e prolongamento da Avenida Benjamin 
Constant, cedeu a área de terras que a mesma consumiu, pois cruzou sua 
propriedade, num total de 1.920m². 

Já em 2004 doou uma área de terras com 2.194,34m² ao município para o 
alargamento da Rua João Valentim Gabriel. 

Edmundo faleceu aos 75 anos, no dia 20/02/2009. 
A solicitação do nome para a rua é dos moradores e familiares, donos da 

área de terras que deu origem ao Loteamento Canaã no bairro Moinhos D’Água. 
Certo do pronto acolhimento dos nobres edis com a consequente aprovação. 
 

 
 
Ederson Fernando Spohr 

               Vereador  
 


