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    PROJETO DE  LEI Nº   05 /2016. 

  

 Dá a denominação oficial de Juiz Eduardo 

Becker a via pública que indica, situada 

Loteamento Nova Morada, nesta cidade de 

Estrela e dá outras providências. 

 

    Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal 

autorizado a dar denominação oficial de Rua Juiz Eduardo Becker 

a via pública sem nome, situada no Loteamento  Nova Morada, 

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, 08 de junho 

de 2016.     

 

 

Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº  05/2016. 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

   

É com satisfação que me dirijo a Vossas 

Excelências,  e ao mesmo tempo estou apresentando o Projeto de Lei, que dá 

denominação oficial de Rua Juiz Eduardo Becker a via pública sem nome, 

situada no Loteamento Nova Morada, nesta cidade, conforme indicada no 

croqui anexo. 

Eduardo Becker nasceu no dia 04 de maio de 1956, 

natural Porto Alegre , era casado com Sandra Adami Becker, cuja união 

nasceu o filho Diego Becker, vindo a falecer em 01 de junho de 2008. 

 

Becker era juiz havia mais de duas décadas e nos 

últimos 18 anos atuava na 2ª Vara Judicial da Comarca de Estrela, pelo amor 

que nutria em relação a cidade e Estrela, recusou diversas promoções na 

carreira que implicavam em transferência. 

 

Tinha o trabalho como meio de vida, e ficar em casa 

ou andar de moto como lazer. Admitiu algumas manias, mas não disse qual. 

 

Costumava dizer que o amor move o mundo e 

afirmou que a amizade é necessária para vida do homem, desde que sincera. 

 

Sonhava com um futuro melhor para humanidade e 

tinha preocupação com relação a uma vida digna para todos. Pensava em 

Estrela com realismo e um Brasil com algumas incertezas. O filho admitiu ser o 

maior presente que recebeu. 

A manchete que sonhava ler e ouvir era de um 

mundo sem doenças. 
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Em suas sentenças além da justiça, procurava ser 

humanitário, por entender a realidade social de nossa cidade 

 

Sua passagem em nossa cidade marcou 

indelevelmente,  e que a comum idade aprendeu admirar e respeitar como Juiz 

e como cidadão. 

Por esses motivo as pessoas que assinaram o 

abaixo-assinado anexo, desejam homenagear o falecido Eduardo Becker, 

dando seu nome a via pública antes indicada.  

 

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 

 

      

Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 


