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    PROJETO DE LEI Nº 01/2020 

  

Dá a denominação oficial de Rua Alfredo Augusto 
Schwingel a via pública que indica, situada no Bairro 
Imigrantes, nesta cidade de Estrela e dá outras 
providências. 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar 

denominação oficial de Rua Alfredo Augusto Schwingel a via pública sem 

nome, situada no Bairro Imigrantes, 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 julho de 2020. 

 

 

Felipe Schossler 

Vereador do PTB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2020 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

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

mesmo tempo, estou apresentando o presente Projeto de Lei, que dá 

denominação oficial de Rua Alfredo Augusto Schwingel a via pública sem 

nome, situada no Bairro Imigrantes, nesta cidade, conforme indicada no croqui 

anexo. 

O homenageado, faleceu no dia 05 de junho de 1982, era casado 

com Olinda Lohmann Schwingel, de cuja união nasceram duas filhas Celita e 

Loni. 

Alfredo Augusto Schwingel, foi agricultor por longa data, depois 

passou a trabalhar no Colégio Martin Luther, onde se aposentou. 

Também, foi pessoa que teve grande envolvimento comunitário, 

especialmente junto à Comunidade Evangélica Luterana.   

Devido a sua atuação junto as comunidades, os moradores 

daquela via publica, pretendem homenagear Alfredo Augusto Schwingel, 

emprestando seu nome para a via pública, conforme abaixo assinado anexo. 

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, 

 

Felipe Schossler 

Vereador do PTB 
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