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O

PROJETO DE LEI DO PODER LEGISLATIVO  Nº 05,  DE 23 DE AGOSTO DE 2022. 

 

É DENOMINADA DE ESTRADA 

MUNICIPAL ALBERTO HAMESTER A 

RUA ATÉ ENTÃO CHAMADA DE 

ESTRADA PÚBLICA DA LOCALIDADE 

DE LINHA SCHMIDT 

 

 

EVANIR ROBERTO BALLER, Vereador da Bancada do PP, no uso de 

suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno, 

propõe o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1° É denominada de ESTRADA MUNICIPAL ALBERTO HAMESTER 

o trecho que se inicia no perímetro urbano, nas coordenadas N 6.745.889,019 m 

e E 425.583,862 m, e se encerra em área rural, nas coordenadas N 

6.747.952,391 m e E 425.651,303 m, da Rua até então chamada de Estrada 

Municipal da Localidade de Linha Schmidt, formada por uma área de terras, 

com a superfície de 16.726,642 m² (dezesseis mil setecentos e vinte e seis 

vírgula seiscentos e quarenta e dois metros quadrados), localizada na Linha 

Schmidt, cidade de Westfália, com as seguintes dimensões e confrontações: ao 

Norte, com extensão de 6,00 m para o Sudeste, confronta-se com a Estrada 

Pública da Linha Schmidt; seguindo em sentido horário faz um ângulo de 

90°00’00” e segue 15,18 m para o Sudoeste, confrontando-se com a propriedade 

de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 175°44’32” e segue 

20,51 m para o Sudoeste, confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst 

(Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 165°07’53” e segue 14,80 m para o 

Sudoeste, confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 

13.054); faz um ângulo de 161°14’45” e segue 12,88 m para o Sudoeste, 

confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz 

um ângulo de 165°34’17” e segue 35,71 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 

192°03’28” e segue 19,39 m para o Oeste, confrontando-se com a propriedade 

de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 199°56’10” e segue 

39,80 m para o Sudoeste, confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst 

(Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 201°35’06” e segue 32,62 m para o 

Sudoeste, confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 

13.054); faz um ângulo de 187°21’25” e segue 58,52 m para o Sul, 

confrontando-se com a propriedade de Lauri Laggemann (Matrícula n° 19.050); 

faz um ângulo de 167°38’06” e segue 19,78 m para o Sudoeste, confrontando-se 

com a propriedade de Lauri Laggemann (Matrícula n° 19.050); faz um ângulo de 
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159°55’04” e segue 18,69 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Lauri Laggemann (Matrícula n° 19.050); faz um ângulo de 

156°23’29” e segue 31,19 m para o Oeste, confrontando-se com a propriedade 

de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um ângulo de 

189°02’55” e segue 76,06 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 185°28’43” e segue 56,06 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 165°59’25” e segue 37,18 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 172°05’49” e segue 31,99 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 192°05’32” e segue 34,10 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 195°17’02” e segue 144,28 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 173°55’22” e segue 104,45 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 159°56’16” e segue 32,38 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 173°06’52” e segue 26,97 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 193°17’19” e segue 77,17 m para o Oeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 193°28’05” e segue 10,76 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 205°41’59” e segue 10,54 m para o Sudoeste, confrontando-se com a 

propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst (Matrícula n° 7.147); faz um 

ângulo de 211°31’11” e segue 11,25 m para o Sul, confrontando-se com a 

propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 

199°25’30” e segue 16,56 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de 

Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 194°17’22” e segue 51,43 

m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Osvaldo Graff 

(Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 187°15’52” e segue 98,33 m para o 

Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 

2134); faz um ângulo de 166°11’28” e segue 54,00 m para o Sudeste, 

confrontando-se com a propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz 

um ângulo de 172°31’32” e segue 22,79 m para o Sul, confrontando-se com a 

propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 

190°31’00” e segue 56,14 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de 
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Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 194°42’06” e segue 80,64 

m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Osvaldo Graff 

(Matrícula n° 2134) e com a propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); 

faz um ângulo de 172°10’50” e segue 19,80 m para o Sul, confrontando-se com 

a propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); faz um ângulo de 166°36’35” 

e segue 12,34 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de Érico Rex 

(Matrícula n° 22.359); faz um ângulo de 169°55’44” e segue 46,01 m para o Sul, 

confrontando-se com a propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); faz um 

ângulo de 188°00’01” e segue 31,45 m para o Sul, confrontando-se com a 

propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); faz um ângulo de 205°09’38” e 

segue 12,06 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Darci 

Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 207°52’46” e segue 27,37 m 

para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula 

n° 5348); faz um ângulo de 167°38’43” e segue 18,93 m para o Sudeste, 

confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz 

um ângulo de 163°56’03” e segue 22,23 m para o Sudeste, confrontando-se com 

a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 

174°51’47” e segue 74,32 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de 

Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 194°27’06” e segue 34,17 

m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck 

(Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 173°51’44” e segue 91,93 m para o 

Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 

5348) e com a propriedade de Mirian Ahlert Guntzel (Matrícula n° 15.010); faz 

um ângulo de 174°55’01” e segue 84,05 m para o Sul, confrontando-se com a 

propriedade de Mirian Ahlert Guntzel (Matrícula n° 15.010); faz um ângulo de 

154°44’29” e segue 65,83 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de 

Arno Ahlert (Matrícula n° 1.405); faz um ângulo de 190°42’52” e segue 54,84 m 

para o Sul, confrontando-se com a propriedade de Arno Ahlert (Matrícula n° 

1.405); faz um ângulo de 189°39’51” e segue 54,25 m para o Sul, confrontando-

se com a propriedade de Wilson Tirp (Matrícula n° 6667); faz um ângulo de 

181°03’38” e segue 125,24 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de 

Artêmio Ahlert (Matrícula n° 4.025); faz um ângulo de 181°57’12” e segue 

22,07 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de Ademir Ahlert 

(Matrícula n° 4024); faz um ângulo de 170°44’26” e segue 23,48 m para o Sul, 

confrontando-se com a propriedade de Ademir Ahlert (Matrícula n° 4024); faz 

um ângulo de 173°23”59’ e segue 26,45 m para o Sul, confrontando-se com a 

propriedade de Altair Ahlert (Matrícula n° 13.370); faz um ângulo de 

183°59’57” e segue 14,59 m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de 

Altair Ahlert (Matrícula n° 13.370); faz um ângulo de 187°30’11” e segue 23,86 

m para o Sul, confrontando-se com a propriedade de Altair Ahlert (Matrícula n° 
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13.370); faz um ângulo de 185°02’03” e segue 96,62 m para o Sul, 

confrontando-se com a propriedade de Altair Ahlert (Matrícula n° 13.370) e com 

a propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 

186°26’06” e segue 10,10 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade 

de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 201°16’10” e 

segue 10,34 m para o Sudeste, confrontando-se com propriedade de Verner 

Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 193°42’49” e segue 18,30 

m para o Sudeste, confrontando-se com propriedade de Verner Wahlbrinck 

(Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 183°12’18” e segue 39,18 m para o 

Sudeste, confrontando-se com propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 

12.166); faz um ângulo de 174°38’35” e segue 31,36 m para o Sudeste, 

confrontando-se com propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); 

faz um ângulo de 162°37’47” e segue 48,33 m para o Sudeste, confrontando-se 

com propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166) e com a 

propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 

183°00’12” e segue 22,68 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade 

de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 186°29’21” e 

segue 22,91 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Noemi 

Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 177°12’52” e segue 

15,49 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Noemi Horst 

Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 170°27’21” e segue 17,75 m 

para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Noemi Horst Camargo 

(Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 169°52’55” e segue 51,32 m para o 

Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Noemi Horst Camargo 

(Matrícula n° 17731) e com a propriedade de Idílio Landmeier (Matrícula n° 

18.940); faz um ângulo de 173°36’16” e segue 22,92 m para o Sudeste, 

confrontando-se com a propriedade de Idílio Landmeier (Matrícula n° 18.940); 

faz um ângulo de 176°50’31” e segue 31,47 m para o Sul, confrontando-se com 

a propriedade de Idílio Landmeier (Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 

185°37’27” e segue 14,86 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade 

de Idílio Landmeier (Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 198°20’27” e 

segue 35,50 m para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Idílio 

Landmeier (Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 178°44’01” e segue 26,60 m 

para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Otelmo Tirp e Elton 

Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um ângulo de 174°08’50” e segue 17,89 m 

para o Sudeste, confrontando-se com a propriedade de Otelmo Tirp e Elton 

Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um ângulo de 161°09’01” e segue 7,04 m 

para o Sul, confrontando-se com a propriedade de Otelmo Tirp e Elton 

Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um ângulo de 153°35’50” e segue 8,60 m 

para o Sul, confrontando-se com a propriedade de Otelmo Tirp e Elton 
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Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um ângulo de 90°00’00” e segue 6,00 m 

para o Oeste, confrontando-se com a Estrada Pública da Linha Schmidt; faz um 

ângulo de 90°00’00” e segue 7,19 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Otelmo Tirp e Elton Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um 

ângulo de 206°24’10” e segue 4,63 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Otelmo Tirp e Elton Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um 

ângulo de 198°50’59” e segue 16,59 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Otelmo Tirp e Elton Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um 

ângulo de 185°51’10” e segue 26,23 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Otelmo Tirp e Elton Wahlbrinck (Matrícula n° 614); faz um 

ângulo de 181°15’59” e segue 36,40 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Otelmo Tirp e Elton Wahlbrinck (Matrícula n° 614) e com a 

propriedade de Idílio Ladmeier (Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 

161°39’33” e segue 16,13 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Idílio Ladmeier (Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 

174°22’33” e segue 31,60 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Idílio Ladmeier (Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 183°09’29” e segue 

22,42 m para o Noroeste, confrontando-se com a propriedade de Idílio Ladmeier 

(Matrícula n° 18.940); faz um ângulo de 186°23’44” e segue 50,45 m para o 

Noroeste, confrontando-se com a propriedade de Idílio Ladmeier (Matrícula n° 

18.940) e com a propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz 

um ângulo de 190°07’05” e segue 16,72 m para o Noroeste, confrontando-se 

com a propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um 

ângulo de 189°32’39” e segue 14,84 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 

182°47’08” e segue 23,10 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 

173°30’39” e segue 23,17 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 

176°59’48” e segue 47,57 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Noemi Horst Camargo (Matrícula n° 17731); faz um ângulo de 

197°22’13” e segue 30,16 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 

185°21’25” e segue 39,07 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 

176°47’42” e segue 19,19 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 

166°17’11” e segue 12,18 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 

158°43’50” e segue 11,57 m para o Noroeste, confrontando-se com a 
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propriedade de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166); faz um ângulo de 

173°33’54” e segue 97,22 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Verner Wahlbrinck (Matrícula n° 12.166) e com a propriedade de Altair 

Ahlert (Matrícula n° 13.370); faz um ângulo de 174°57’57” e segue 24,52 m 

para o Norte, confrontando-se com a propriedade de Altair Ahlert (Matrícula n° 

13.370); faz um ângulo de 172°29’49” e segue 15,19 m para o Norte, 

confrontando-se com a propriedade de Altair Ahlert (Matrícula n° 13.370); faz 

um ângulo de 176°00’03” e segue 26,32 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Altair Ahlert (Matrícula n° 13.370); faz um ângulo de 

186°36’01” e segue 22,64 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Ademir Ahlert (Matrícula n° 4024); faz um ângulo de 189°15’34” e segue 

21,68 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade de Ademir Ahlert 

(Matrícula n° 4024); faz um ângulo de 178°02’48” e segue 125,40 m para o 

Norte, confrontando-se com a propriedade de Ademir Ahlert (Matrícula n° 4024) 

e com a propriedade de Artêmio Ahlert (Matrícula n° 4025); faz um ângulo de 

178°56’22” e segue 54,82 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Wilson Tirp (Matrícula n° 6667); faz um ângulo de 170°20’09” e segue 55,91 

m para o Norte, confrontando-se com a propriedade de Arno Ahlert (Matrícula 

n° 1405); faz um ângulo de 169°17’08” e segue 65,05 m para o Norte, 

confrontando-se com a propriedade de Arno Ahlert (Matrícula n° 1405); faz um 

ângulo de 205°15’31” e segue 82,44 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Mirian Ahlert Guntzel (Matrícula n° 15.010); faz um ângulo de 

185°04’59” e segue 91,35 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Mirian Ahlert Guntzel (Matrícula n° 15.010) e com a 

propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 

186°08’16” e segue 34,61 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 

165°32’54” e segue 74,81 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 185°08’13” e segue 

21,12 m para o Noroeste, confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck 

(Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 196°03’57” e segue 17,44 m para o 

Noroeste, confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 

5348); faz um ângulo de 192°21’17” e segue 28,21 m para o Noroeste, 

confrontando-se com a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz 

um ângulo de 152°07’14” e segue 14,89 m para o Noroeste, confrontando-se 

com a propriedade de Darci Schlieck (Matrícula n° 5348); faz um ângulo de 

154°50’22” e segue 33,21 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); faz um ângulo de 171°59’59” e segue 45,90 

m para o Norte, confrontando-se com a propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 

22.359); faz um ângulo de 190°04’16” e segue 11,11 m para o Norte, 
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confrontando-se com a propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); faz um 

ângulo de 193°23’25” e segue 18,68 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Érico Rex (Matrícula n° 22.359); faz um ângulo de 187°49’10” e 

segue 81,01 m para o Noroeste, confrontando-se com a propriedade de Érico 

Rex (Matrícula n° 22.359) e com a propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 

2134); faz um ângulo de 165°17’54” e segue 56,51 m para o Norte, 

confrontando-se com a propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz 

um ângulo de 187°35’31” e segue 22,00 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 

187°28’28” e segue 52,88 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 

193°48’32” e segue 97,98 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 

172°44’08” e segue 52,57 m para o Noroeste, confrontando-se com a 

propriedade de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 

165°42’38” e segue 18,34 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade 

de Osvaldo Graff (Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 160°34’30” e segue 

13,97 m para o Norte, confrontando-se com a propriedade de Osvaldo Graff 

(Matrícula n° 2134); faz um ângulo de 148°28’49” e segue 13,61 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 154°18’01” e segue 12,84 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 166°31’55” e segue 78,58 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 166°42’41” e segue 27,31 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 186°53’08” e segue 30,96 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 200°03’44” e segue 103,07 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 186°04’38” e segue 144,76 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 164°42’58” e segue 35,54 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 167°54’28” e segue 32,21 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 187°54’11” e segue 36,03 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 194°00’35” e segue 55,61 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 
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(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 174°31’17” e segue 76,82 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Macedo Horst e Orlando Horst 

(Matrícula n° 7147); faz um ângulo de 170°57’05” e segue 30,41 m para o Leste, 

confrontando-se com a propriedade de Élio Renato Goldmeier e Germando 

Goldmeier (Matrícula n° 15.698); faz um ângulo de 203°36’31” e segue 16,37 m 

para o Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Élio Renato Goldmeier e 

Germando Goldmeier (Matrícula n° 15.698); faz um ângulo de 200°04’56” e 

segue 18,07 m para o Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Élio 

Renato Goldmeier e Germando Goldmeier (Matrícula n° 15.698); faz um ângulo 

de 192°21’54” e segue 58,25 m para o Norte, confrontando-se com a 

propriedade de Élio Renato Goldmeier e Germando Goldmeier (Matrícula n° 

15.698); faz um ângulo de 172°38’35” e segue 34,15 m para o Nordeste, 

confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz 

um ângulo de 158°24’54” e segue 42,00 m para o Nordeste, confrontando-se 

com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 

160°03’50” e segue 21,08 m para o Leste, confrontando-se com a propriedade de 

Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 167°56’32” e segue 

35,59 m para o Leste, confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst 

(Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 194°25’43” e segue 11,13 m para o 

Nordeste, confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 

13.054); faz um ângulo de 198°45’15” e segue 13,03 m para o Nordeste, 

confrontando-se com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz 

um ângulo de 194°52’07” e segue 19,50 m para o Nordeste, confrontando-se 

com a propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054); faz um ângulo de 

184°15’28” e segue 14,96 m para o Nordeste, confrontando-se com a 

propriedade de Adilson Horst (Matrícula n° 13.054), fechando então o perímetro 

com o ângulo de 90º00’00”. 

Atualmente este trecho possui 3,00 m para cada lado do eixo da pista, 

totalizando 6,00 m de largura, mas vale ressaltar que existe uma previsão de 

alargamento viário de 10,00 m para cada lado, que totalizarão 20,00 m de pista. 

 

Art. 2°  Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 3°  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

                                                                    Câmara de Vereadores, 23 de agosto de 2022. 

    

 

 

                                                 Evanir Roberto Baller 
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                                             Vereador da Bancada do PP 

 

 

 

 

Mensagem Justificativa ao Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 05/2022, de 23 de 

agosto de 2022. 

 Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

Dando continuidade a denominação de ruas e sua justa homenagem, apresento o 

Projeto de Lei que denomina de ESTRADA MUNICIPAL ALBERTO HAMESTER 

o trecho que se inicia no perímetro urbano, nas coordenadas N 6.745.889,019 m e E 

425.583,862 m, e se encerra em área rural, nas coordenadas N 6.747.952,391 m e E 

425.651,303 m, da Rua até então chamada de Estrada Municipal da Localidade de 

Linha Schmidt, formada por uma área de terras, com a superfície de 16.726,642 m² 

(dezesseis mil setecentos e vinte e seis vírgula seiscentos e quarenta e dois metros 

quadrados), localizada na Linha Schmidt, cidade de Westfália. 

 

ALBERTO HAMESTER, nascido em 28 de março de 1921, filho de Rudolfo 

Hamester e Paulina Fiegenbaum Hamester, falecido em 17 de setembro de 1998, casou-

se com Olga Hamester, com a qual teve 6 filhos: Noêmia, Elci, Hedi, Otávio, Helga e 

Sônia. 

 

A utilização do nome ALBERTO HAMESTER à via pública é uma singela 

homenagem ao agricultor, morador da localidade de Linha Schmidt Alta, que sempre 

participou ativamente da comunidade. Era proprietário de um salão onde eram 

realizadas festas e bailes, localizado onde hoje é a sede da Sociedade Esportiva 

Fluminense. Foi presidente da comunidade e da escola, também fazia consertos de 

sapatos e aplicação de vacinas no gado. Foi um grande líder comunitário que não mediu 

esforços para concretizar o grande anseio dos moradores daquela via em prol da 

abertura do acesso até as propriedades nessa via pública. 

 

             Contando com o apoio dos digníssimos colegas vereadores, subscrevo-me. 

 

         Respeitosamente, 

 

Câmara de Vereadores, 23 de agosto de 2022. 
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Evanir Roberto Baller 

Vereador da Bancada do  PP 
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