
       

  PROJETO DE LEI CM Nº 075-04/2020 

 

  É denominada de Rua Adalberto 
Hennemann a rua “B II” no Loteamento 
Campestre II, do Bairro Campestre.  

 

                   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 Adalberto Hennemann a rua “B II” 
no Loteamento Campestre II, do Bairro Campestre, conforme identificação no 
mapa que passa a integrar esta Lei. 

Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

         

                    Sala Tancredo Neves, 08 de dezembro de 2020. 

                                      

Ildo Paulo Salvi 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 
 
 
Estamos propondo homenagear com a denominação de uma rua do bairro 

Campestre o Sr. Adalberto Hennemann. 
Adalberto era filho de João Aleixo e Frida, casou-se com Sandra, e tiveram três 
filhas Andrea, Clarice e Denise. 

Técnico em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio São José, foi 
funcionário do Frigorífico Lajeado nos anos de 1950. 

Trabalhou como lanterninha no Cinema avenida, sendo também 
responsável pelas propagandas interna e externa da casa. Já na década de 1960, 
atuou como auxiliar na Exatoria Federal e, posteriormente, tornou-se agente da 
Receita Federal. 

Após aposentadoria, em 1991, passou a se dedicar a árvore genealógica da 
família. Também colaborou como catequista familiar na Igreja Matriz Santo 
Inácio de Loyola, junto da esposa Sandra. 

A simpatia e o alto astral de Adalberto eram suas marcas características. 
Também era conhecido pela honestidade e pela fé. 
Conforme a família, sempre ativo, de corpo e mente, costumava caminhar 

pelas ruas de Lajeado a fim de manter a saúde. Tinha gosto musical eclético, 
gostava de cuidar do jardim e de passear. Aguardava com alegria os finais de 
tarde para tomar chimarrão com a mulher e tinha a sexta-feira como o seu dia 
preferido. Era o dia em que ele se preparava para o final de semana, para ficar ás 
voltas da família, por quem era muito amado e a quem sempre dedicou muito 
amor. 

Os 80 anos de Adalberto Hennemann foram celebrados no Hospital Bruno 
Born, em Lajeado em 6 de dezembro. Ele se recuperava de uma cirurgia de 
retirada de um tumor no cérebro, diagnosticado no final de outubro, e devido a 
complicações decorrentes dos procedimentos cirúrgicos o levaram a morte na 
madrugada de 12 de janeiro de 2016. 

O velório foi realizado em Lajeado, cidade onde Adalberto nasceu e 
sempre morou. 

A cerimônia de cremação ocorreu no mesmo dia, no Crematório 
Metropolitano São José, de Porto Alegre. 

Portanto solicitamos a compreensão e apoio dos nobres pares para a 
aprovação desta singela, mas justa homenagem. 

 
 
 

Ildo Paulo Salvi  

                                                     Vereador 
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