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PROJETO DE LEI Nº 108-01/2013 

  
 

Dá a denominação oficial de Rua Herbert 
Fensterseifer à via pública que indica, 
situada na localidade de Costão neste 
município de Estrela e dá outras 
providências. 

 
 

Art. 1º  Dá a denominação oficial de Rua Herbert Fensterseifer à via pública 
sem nome, situada na localidade de Costão, neste Município, conforme indicada no 
croqui anexo que faz parte integrante do presente. 
                                 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 29 de maio de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 29 de maio de 2013. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 108-01/2013 
 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 108-01/2013, que dá a denominação oficial de Rua Herbert 
Fensterseifer à via pública que indica, situada na localidade de Costão neste município 
de Estrela e dá outras providências. 

No mês de dezembro do ano passado foi aprovado pela 
Câmara de Vereadores o Projeto de Lei de autoria do então Vereador Gilberto 
Fensterseifer, sugerindo a denominação de Avenida Herbert Fensterseifer a via 
pública sem nome situada na localidade de Costão.  

Ainda no mês de dezembro foi encaminhado o Ofício nº 
592-04/2012 informando do VETO do Chefe do Executivo Municipal ao Projeto 
supracitado, visto que a via não possuía largura suficiente para ser denominada como 
avenida, mas sim rua. 

Como a proposta encaminhada pelo Vereador Gilberto 
Fensterseifer na época foi formalizada após o encaminhamento de um abaixo 
assinado por parte dos moradores da via, a fim de atender esta solicitação, estamos 
encaminhando nova proposta de denominação de via, porém agora como “Rua 
Herbert Fensterseifer”. 

Encaminhamos em anexo, toda documentação 
mencionada com o objetivo de esclarecer melhor a questão e podermos atender a 
reivindicação dos moradores que solicitaram tal providência.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


