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PROJETO DE LEI Nº 087-03/2015 
  

Dá denominação oficial às vias públicas que 
indicam, situada na localidade de Delfina 
neste município de Estrela e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Dá a denominação oficial de Rua Jacó Wermann à via pública sem 

nome, situada na localidade de Delfina, neste Município, conforme indicada no croqui 
anexo que faz parte integrante do presente. 

 
Art. 2º Dá a denominação oficial de Rua Gaspar Gregoryus à via pública sem 

nome, situada na localidade de Delfina, neste Município, conforme indicada no croqui 
anexo que faz parte integrante do presente. 

 
Art. 3º Dá a denominação oficial de Rua Nicolau Schneider à via pública sem 

nome, situada na localidade de Delfina, neste Município, conforme indicada no croqui 
anexo que faz parte integrante do presente. 

 
Art. 4º Dá a denominação oficial de Rua Jacó Schneider à via pública sem 

nome, situada na localidade de Delfina, neste Município, conforme indicada no croqui 
anexo que faz parte integrante do presente. 
                                 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 09 de junho de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
________________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 09 de junho de 2015. 

 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 087-03/2015 
 

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

Projeto de Lei nº 087-03/2015, que dá denominação oficial às vias públicas que 
indicam, situada na localidade de Delfina neste município de Estrela e dá outras 
providências. 

Considerando a implantação recente de um loteamento na 
Localidade de Delfina, o qual possui 04 (quatro) vias sem denominação oficial; 

Considerando os 130 anos de colonização da Linha 
Delfina, os quais foram lembrados em Sessão Solene realizada recentemente na 
Câmara Municipal de Vereadores; 

Considerando que temos o nome das famílias pioneiras a 
ocuparem a Localidade de Delfina; 

Propomos a denominação das vias sem denominação de: 
Jacó Wermann, Gaspar Gregoryus, Nicolau Schneider e Jacó Schneider. Uma justa 
homenagem as famílias que iniciaram a historia dessa importante localidade do nosso 
Município. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


