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    PROJETO DE  LEI Nº   06 /2016. 

  

 Dá a denominação oficial de Dílson Metz 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 Dílson Metz 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  06/2016. 

 

 

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 Dílson Metz a via pública sem nome, situada no 

Loteamento Nova Morada, nesta cidade, conforme indicada no croqui anexo. 

Dilson Metz nasceu em Estrela no dia 11 de 

setembro de 1954, filho de Nilo Metz e Ivone Schneider Metz. Ivone era 

doceira, e Nilo funcionário da Fundição Wirtz.  

 

O homenageado, estudou no Colégio Martin Luther 

como bolsista até completar o 2º grau e formou-se em Arquitetura e Urbanismo 

pela Unisinos. Trabalhou, até graduar-se, na empresa Schneider Construções 

Civis, de Estrela.  

Como Arquiteto, fundou a empresa Dilson Metz 

Projetos e Obras Ltda, com sede nesta cidade, atuando no ramo de projetos e 

construção civil por mais de 30 anos.  

 

Durante 10 anos foi Presidente da Mantenedora do 

Colégio Martin Luther. Presidiu o CODURE, e posteriormente o CODURAE, e 

dirigiu a criação do Plano Diretor do município de Estrela. Atuando nos 

conselhos, bem como no empenho para a criação de um Plano diretor para o 

município, o fez sempre de maneira voluntária, pelo grande apreço que tinha 

pela nossa cidade.  

Na gestão do prefeito Celso Bronstrup foi 

coordenador da Central de Projetos, onde participou ativamente de diversos 

projetos para o município, destacando-se o Centro Cultural.  
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Era casado com Carmen Silvia e teve os filhos 

Marina e Augusto. Faleceu aos 57 anos, no dia 19 de agosto de 2012 e suas 

cinzas foram depositadas no Rio Taquari, ficando para sempre na cidade que 

tanto amou e de onde nunca quis sair. 

 

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 


