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PROJETO DE LEI nº 01/2014 

Recepciona o art. 4º da Lei Orgânica que trata do 

Hino de Estrela e dá outras providências. 

Art. 1º -  Fica estabelecido como Símbolo de Estrela, nos termos do art. 4º 

da Lei Orgânica do Município, o Hino de Estrela com a letra original como foi 

escrita por Pe. José Junges no ano de 1951, com Música de Wendelino 

Dewes, texto e partitura anexos. 

Art. 2º - Fica autorizada a Execução do Hino de Estrela, em datas 

comemorativas e oficiais, com as modificações na letra efetuadas no ano de 

1968, conforme texto anexo. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 14 de maio de 2014. 

 

 

 

Andreas Ulrich Hamester  

Vereador do PP 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/214. 

 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores  

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e 

ao mesmo tempo apresento o Projeto de Lei que trata do Hino de Estrela. 

O Projeto de Lei em questão, procura resgatar um 

pouco da história de nosso Município, estabelecendo a Letra original do Hino 

de Estrela, com texto como foi escrito ano de 1951 pelo Pe. José Junges.  

Não se sabe a razão, nem por quem, no ano de 

1968, foram substituídas algumas palavras na Letra do Hino de Estrela e que 

vem sendo executado dessa forma desde aquela data. 

 Devido ao longo período em que o Hino vem sendo 

cantado com as modificações realizadas em sua letra, caiu no domínio público, 

por isso se mantém sua execução dessa maneira. 

Todavia, o Símbolo de Estrela, como previsto na Lei 

Orgânica do Município é aquele com a letra original, escrito na data de sua 

criação, destarte, regatando a história de nosso município. 

Assim, contando com a costumeira atenção dos 

Nobres Edis e diante a relevância da matéria, tenho certeza na aprovação da 

mesma. 

Saudações 

 

 

Andreas Ulrich Hamester  

Vereador do PP 
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Hino do município de Estrela 

Letra por Pe. José Junges 

Melodia por Wendelino Dewes 

  

 

Qual princesa e rainha formosa 

Que entre luzes e flores sorri 

Surge Estrela, em fulgores de rosas 

Sobre as margens do rio taquari. 

 

No trabalho da indústria e lavoura 

Os teus filhos obreiros em flor 

Assinalam a estrada que doura 

O progresso, a cultura e o amor. 

 

Todo esforço baldado seria 

Se teu povo deixasse de Deus 

É por isso que, dia por dia, 

Ele implora os favores dos céus. 

 

Salve, Estrela, colméia pujante, 

Estuante da lida no afã 

Para frente, feliz, sempre avante 

Tu constróis o Brasil de amanhã. 

 

A cingir o laurel centenário 

Sobre a fronte fidalga e gentil 

Tens Estrela, o glorioso destino 

De exaltar sempre mais o Brasil. 


