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PROJETO DE LEI  Nº  02/2013 . 

   

Dá a denominação oficial de Rua Santos Dumont à 

Rua sem nome, situada no Loteamento Porn, bairro 

Oriental, nesta cidade de Estrela e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º- Fica denominada de Rua Santos Dumont à 

Rua sem nome, situada no Loteamento Porn, bairro Oriental, 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, 09 de maio de 2013. 

 

 

 

    Luiz Fernando Schneider  

Vereador do PMDB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 02/2013. 

 
 
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 Santos Dumont à Rua sem nome, situada no Loteamento Porn, bairro 
Oriental, nesta cidade de Estrela, como indicada no croqui anexo. 

 
Conforme abaixo assinado que segue anexo, pretendem 

os proprietários dos terrenos localizados na referida via pública dar a 
denominação de Santos Dumont em homenagem ao brasileiro Alberto Santos 
Dumont, que no dia 23 de outubro de 1906, fez o primeiro vôo com seu 14 BIS, 
no campo de Bagatelle na França. 

 
Era a primeira vez que um avião comprovadamente 

voava por seus próprios meios, e estava criada a viação área. 
 
Pela façanha realizada com a sua engenhoca de bambu, 

pano e alumínio denominado 14 BIS, Santos Dumont, como era conhecido, foi 
celebrado no mundo inteiro e recebeu uma polpuda recompensa, tendo 
separado a metade para seus auxiliares e a outra metade  aos operários de 
Paris, para que estes recuperassem as ferramentas empenhadas, 
demonstrando seu desapego ao dinheiro. 

 
Além, da criação do primeiro avião, lhe é também 

atribuída a invenção do relógio de pulso, fabricado pela Casa Cartier, que 
substituiu o uso de cronômetros durante os vôos. 

 
Pela importância desse brasileiro na história mundial, 

pretendemos moradores daquela rua homenagear Santos Dumont, 
emprestando o nome a referida via pública. 

 
 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 
 

 
   
  Luiz Fernando Schneider 
  Vereador do PMDB   


