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PROJETO DE LEI Nº 02/2020. 

 

Dá a denominação oficial de Rua Darcy Miguel Sulzbach 
a via pública que indica, situada no bairro Boa União, 
nesta cidade de Estrela e dá outras providências. 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar 
denominação oficial de Rua Darcy Miguel Sulzbach a via pública sem nome, 
situada no bairro Boa União, 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, 13 de agosto de 2020. 

 

 

 

Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 02/2020 
 
 

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 Darcy Miguel Sulzbach a via pública sem nome, situada no bairro 
Boa União, nesta cidade, conforme indicada no croqui anexo. 

Darcy, nasceu no dia 04 de julho de 1937, na localidade de Linha 
Lenz, neste município, casado com Izilda Maria Sulzbach, de cuja união 
nasceram os filhos Inês Cecília, Ilaine Terezinha, Isolde Maria e Eligio José 
Sulzbach, vindo a falecer no dia 01-08-2015, com 78 anos de idade. 

O homenageado participou ativamente do desenvolvimento da 
comunidade de Linha Lenz, foi secretário no primeiro mandato da fundação 
Centro Comunitário Linha Lenz, no ano de 1979 e nos mandatos posteriores foi 
Presidente, Vice-Presidente e novamente Secretário. Também, participou na 
fundação da Sociedade de Abastecimento de Água Linha Lenz Fundos, como 
Presidente, Vice-Presidente e Secretário. 

Durante sua vida, se dedicou à agricultura e a família, deixando 
um legado de feitos na história de Estrela, através de seu espírito de 
cooperação, sua participação e atuação direta na vida comunitária, tanto no 
que se refere ao aspecto social, econômico, cultural, educacional e religioso, 
herança de valores cultivados por seus descendentes até os dias atuais. 

Por tudo que Darcy Miguel Sulzbach representou ao nosso 
município, os moradores daquela via pública, pretendem homenagear Darcy 
Miguel Sulzbach, 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 

 

 
Marco Aurélio Wermann 

Vereador do PV 
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