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PROJETO DE LEI  Nº  01/2013. 

   

Dá a denominação oficial de Rua Emílio Werle à 

Rua sem nome, situada no Loteamento Sol 

Nascente, bairro Alto da Bronze, nesta cidade de 

Estrela e dá outras providências. 

 

Art. 1º- Fica denominada Rua Emílio Werle a Rua 

sem denominação oficial, situada no Loteamento Sol Nascente, bairro Alto da 

Bronze, nesta cidade de Estrela, conforme indicada no croqui anexo que faz 

parte integrante do presente. 

 

Art. 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 07 de março de 2013. 

 

 

 

    Felipe Schossler  

Vereador do PPS 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 01/2013. 

 
 
Senhor Presidente 

      Senhores Vereadores 
   
É com satisfação que me dirijo a Vossas  Excelências, e, 

ao mesmo tempo, apresento o Projeto de Lei que dá denominação oficial de 
Rua Emílio Werle à Rua sem nome, situada no Loteamento do Sol Nascente 
Bairro Alto da Bronze, nesta cidade, como indicada no croqui anexo. 

 
O homenageado nasceu em 08-11-1922, na cidade de 

Estrela, filho de Arthur Werle e Josefina Braun Werle, foi casado com Maria 
Selma Werle, de cuja união nasceram 05 filhos: Marino, Cláudio, Inês, Irene e 
Flávio Werle. 

 
Faleceu no dia 14 de fevereiro de 1994, nesta cidade de 

Estrela, com 71 anos de idade. 
 
Além de destacado industrial no ramo de torrefação de 

café, vinagre, bebidas em geral e móveis coloniais, teve uma atuante 
participação na vida comunitária do bairro. 

 
Sendo um dos filhos do proprietário originário da área de 

terras onde está sendo realizado o loteamento, pretendem os atuais 
proprietários homenagear o falecido Emílio Werle, dando seu nome a via 
pública antes indicada, conforme abaixo assinado que segue anexo. 

 

Assim, preenchido os requisitos legais para 
processamento do Projeto em analise, invocando a costumeira atenção dos 
Nobres Colegas, tenho a certeza na aprovação da matéria. 

 
Saudações 
 

 
   
  Felipe Schossler 
  Vereador do PPS 

 

  
 
    


