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PROJETO DE LEI Nº 162-03/2015 
  

Dá a denominação oficial de Rua Alfredo 
Görgen a via pública que indica, sito a Linha 
Santa Rita, nesta cidade de Estrela e dá 
outras providências. 

 
Art. 1º Dá a denominação oficial de Rua Alfredo Görgen a via pública sem 

nome, sito a Linha Santa Rita, 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. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de setembro de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Malmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 

Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 08 de setembro de 2015. 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 162-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Em complemento ao Projeto de Lei nº 257-03/2011, 

encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 162-03/2015, que dá a 
denominação oficial de Rua Alfredo Görgen a via pública que indica, sito a Linha 
Santa Rita, nesta cidade de Estrela e dá outras providências. 

Alfrego Görgen, filho mais novo da família de nove irmãos, 
filhos de Francisco e Elizabete Kern Görgen, nascido em 14 de setembro de 1904, na 
localidade de Linha Santa Rita, Estrela. Casou-se em 28 de maio de 1926 com 
Adelma Thum de Porto Alegre. Desta união, nasceram 06 filhos: Valdemar, Valmor, 
Glaci, Oldemar, Alda e Mirna. 

Sempre morando na localidade de Linha Santa Rita, 
Alfredo trabalhou como agricultor, na plantação de acácia negra e eucaliptos. Também 
teve um alambique, como uma lavoura própria de cana de açúcar para produção de 
cachaça. 

Posteriormente abriu uma cancha de carreira, tendo em 
média de 08 e 10 cavalos de corrida, sendo uma diversão aos domingos, com tenda 
de bebidas, pastéis e cucas, ao qual dividia os cuidados com a esposa Adelma. 

Alfredo sempre era convidado para zelar pela ordem e 
respeito nos bailes e festas da redondeza da localidade, tarefa que fez por muitos 
anos e da qual gostava muito. 

Alfredo faleceu em 06 de julho de 1974, aos 69 anos de 
idade, deixando esposa, os 06 filhos e 14 netos. 

Assim, preenchido os requisitos legais para 
processamento do Projeto em analise, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual aguardamos a devida apreciação 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 


