
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
BARAO - RS 

Projeto de Lei do Legislativo n° 15 de 04 de julho de 2022. 

Denomina Logradouro PUblico "Rua Otto Lamb" 

Art. 1° E aprovada a denominacao do logradouro publico coma "Rua Otto 
Lamb", corn umas das extremidades de inicio/fim na frente da residencia de Ines 
Schafer, coordenada geografica Latitude 29°22'54"S Longitude 51 °29'1" 0 
perfazendo esquina corn estrada ainda sem denominacao, a corn outra 
extremidade de inicio/fim junto a estrada de acesso de Linha Cam Ito, 

Art.2° Esta lei entra em vigor na data da sua publicacao. 

Barao, 04 de julho de 2022. 

Partido D= ocratico Trabalhista 
Bernardino Scutta 

no Ricardo Sandrin 
ido Social Democratico 
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Justificativa ao Projeto de Lei do Legislativo 1512022 

O presente projeto de lei busca denominar o logradouro atualmente sem 

denominacao como "Rua Otto Lamb", corn fim aproximado na frente da residencia 

de Ines Schafer, perfazendo esquina corn estrada sem denominacao, e corn inicio 

junto a estrada de acesso de Linha Cam ilo (atualmente nao aberta). 

Hoje, essa rua encontra-se sem o acesso de entrada, e as propriedades 

existentes acessam as moradias atraves da Rua Guido Benedetto Donelli. A via 

possui entrada na estrada de Linha Camilo, muito proximo a BR 470 e, se 

devidamente aberta, pode inclusive servir de acesso ao distrito industrial 

localizado no final da Rua Guido Benedetto Donelli. 

Biografia 

Otto Willibaldo Lamb nasceu na Linha Pimenta, na epoca municipio de 

Montenegro, aos 28 de fevereiro de 1919. Era filho de imigrantes aiemaes, sendo 

o cacuia da famiiia e tnha 5 irmas. Estudou ate o 5° ano e ajudava seus psis na 

agricultura. 

Aos 23 anos, casou-se corn Gravelina Rosalina Neukamp, continuando a 

residir e trabalhar na agricultura ate 28 anos, quando veio morar mais para o 

centro de Barao. Nessa epoca, passou a trabalhar na Viacao Ferrea do Rio 

Grande do Sul, na conservacao da estrada do trem. 

No final da decada de 1940, Otto adquiriu as terras onde atualmente ainda 

estao a casa a as terras da viuva e de herdeiros. All, viveu por mais de 70 anos, 

dedicando-se a ferrovia e tambem a agricultura. Na decada de 1960 ficou viivo 

da 1a esposa e posteriormente casou-se corn Norma Vrielink. 

Apos a aposentadoria de ferroviario ate o seu falecimento, Otto 

permaneceu trabalhando integralmente na agricultura quando, em 1° de agosto 

de 2010, faleceu corn a idade de 91 anos. 
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Otto teve 12 filhos, 3 já falecidos. Era membro da Igreja Evangelica 

Luterana Martinho Lutero. Era born marido a born pai. Um cidadao que vivia na 

simplicidade a cumpridor de seus deveres. 

Importante destacar que Otto construiu a sustentou sua familia corn o 

mesmo motivo do desenvolvimento de Barao: o trem e a ferrovia. Diante disso, 

entende-se justa a importante homenagem a este cidadao, atraves de 

denominacao do logradouro, que dava acesso a sua propriedade a que hoje esta 

integralmente sobre o local onde viveu o Sr. Otto. 

V 
Partido D 

ernardino Scutta 
mocratico Trabalhista 

ciano Ricardo Sandrin 
cial Democratico 
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