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PROJETO DE LEI Nº 02/2020. 

 

Dá a denominação oficial de Rua Mário Cláudio Vier à via 
pública que indica, situada na localidade de Porongos, junto ao 
empreendimento denominado 386 Business Park, neste 
município de Estrela e dá outras providências. 

 

 

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dar 
denominação oficial de Rua Mário Cláudio Vier a via pública que indica, sem 
denominação oficial, situada na localidade de Porongos, junto ao empreendimento 
denominado 386 Business Park, neste município de Estrela, segmentos A-1 e A-2, 
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, 09 de novembro de 2020. 

 

 

Márcio Mallmann 

Vereador do PP 
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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 presente Projeto de Lei, que dá denominação oficial de 
Rua Mário Cláudio Vier à via pública que indica, situada na localidade de Porongos, 
junto ao empreendimento denominado 386 Business Park, neste município de 
Estrela, segmentos A-1 e A-2, conforme indicada no croqui anexo. 

Primeiramente, cabe esclarecer que, tecnicamente a rua objeto do 
presente Projeto de Lei, foi segmentada, formada por duas matrículas distintas (Rua 
A1 e A-2), uma vez que, para fins de descrição, a mesma é interceptada pela Rua B, 
todavia, a mesma possui continuidade formando apenas uma via pública. 

Esclarecida essa questão técnica, Mário Cláudio Vier, nasceu no 
município de Estrela, no dia 12 de julho de 1926, filho de Balduino Pedro Vier e Ana 
Maria Vier. 

O homenageado, foi casado com Eni Pizzato Vier, sendo dessa união 
nasceram os filhos: Felipe, Rafael e Lucas Pizzato Vier, vindo a falecer em 22-12-
2009. 

Empresário e comerciante, foi proprietário de uma Barraca de Couros, 
entre os anos de 1950 e 1980, na Av. Rio Branco, nesta cidade, e um ativo 
participante das causas comunitárias, sendo que, por muitos anos participou da 
Diretoria da Vovolândia e responsável pelo Cemitério Católico de Estrela. 

Foi um dos proprietários da área onde hoje está localizado o 
empreendimento denominado 386 Business Park, obra que possui um grande 
potencial para atrair investidores e certamente se tornará uma marca e referência 
para o município de Estrela. 

Também, deve ser registrado que, além de proprietário da área antes 
referida, Mário Cláudio Vier, foi o percursor neste tipo de negócio no município, 
contribuindo assim para o desenvolvimento urbano de forma ordenada e 
estruturada. 

Assim sendo, escorado pelo abaixo-assinado dos moradores da 
localidade de Porongos e 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 

Márcio Mallmann 
Vereador do PP 
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