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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2019. 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

É com satisfação que me dirijo a Vossas Excelências, e, ao 

mesmo tempo, estou apresentando o Projeto de Lei que altera a denominação 

da Rua Alemanha para Rua Luiz Werno Fell, via pública situada no Bairro Boa 

União, nesta cidade de Estrela. 

Consoante manifestação dos moradores daquela via pública que 

pretendem a mudança da denominação da referida via pública, conforme fica 

assente no abaixo-assinado que acompanha o presente Projeto de Lei. 

Da mesma forma, estão atendidas as disposições do art. 3º da Lei 

Municipal nº 3.575/2002, pois o abaixo-assinado conta com assinatura de 2/3 

dos moradores daquela rua. 

A alteração da denominação oficial da Rua Alemanha para Rua 

Luiz Werno Fell decorre da importância que o homenageado representou para 

o Bairro, conforme currículo anexo. 

Os relevantes serviços sociais e comunitários prestados àquela 

localidade pelo homenageado, inclusive a construção da Igreja da Boa União, 

marcaram indelevelmente sua vida comunitária no bairro, por isso é justa a 

homenagem que pretendem prestar a Luiz Werno Fell, falecido em 12 de 

dezembro de 1993. 

Assim, preenchido os requisitos legais para processamento do 

Projeto em análise, invocando a costumeira atenção dos Nobres Colegas, 

tenho a certeza na aprovação da matéria. 

Saudações 

Ernani Luis de Castro 

Vereador do MDB 
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PROJETO DE LEI Nº 01/2019 

  

 Altera a denominação oficial da Rua Alemanha para 

Rua Luiz Werno Fell, via pública situada no Bairro 

Boa União, nesta cidade  e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º - Altera a denominação oficial da Rua Alemanha para Rua 

Luiz Werno Fell, via pública situada no Bairro Boa União, nesta cidade de 

Estrela. 

Art. 2º - A presente mudança na denominação da via pública 

atende o disposto no art. 3º, parte final, da Lei Municipal nº 3.575/2002, 

conforme abaixo-assinado de 2/3 dos moradores. 

   

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Câmara Municipal de Estrela, 10 de junho de 2019. 

 

 

Ernani Luis de Castro 

Vereador do MDB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


