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PROJETO DE LEI Nº 02/2021 

 

Dispõe sobre denominação de logradouro público, 
nas proximidades da ERS 129, de Rua do 
Aeródromo. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 
vigente, 
   FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1º) Fica denominada de RUA DO AERÓDROMO, a rua localizada na 
localidade de Linha São José, nas proximidades da ERS 129, que dá acesso ao 
Aeródromo Regional de Estrela/RS, conforme mapa anexo. 
 
  Art. 2º) As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por 
conta de dotações próprias do orçamento vigente. 
 
  Art. 3º) Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
 

 

 

Câmara Municipal de Estrela/RS, 10 de junho de 2021.  

 

 

HUMBERTO CANIGIA RERIG 

Vereador do Republicanos. 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 02/2021  

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao mesmo tempo 
tenho a honra de submeter à elevada apreciação dessa Colenda Câmara a inclusão do 
Projeto de Lei que dispõe sobre a denominação de uma rua de nossa cidade. 

 

Estou propondo para essa rua o nome de RUA DO AERODROMO, em 
razão da importância deste não apenas para a comunidade de Estrela mas também ao 
Nosso Vale do Taquari. 

 

Apesar de ser do conhecimento dos ilustres senhores nunca é demais 
lembrar que o Aeródromo foi um dos principais anseios para o desenvolvimento 
logístico-econômico não só para a comunidade de Estrela, mas também para a 
comunidade do Vale do Taquari. 

 

Localizado em área da Linha São José, em Estrela, interditado em 2006 
por problemas estruturais, reaberto novembro de 2017, permaneceu fechado pelo 
período de 12 (doze) anos, reaberto graças a uma parceria público-privada. 

 

Ressaltamos que, para a região, o aeródromo significa possibilidade de 
grande desenvolvimento, bem como salvar vidas, uma vez que, também é utilizado para 
o transporte de órgãos. 

 

Importante salientar que, esta é uma reinvindicação da comunidade local e 
dos moradores da referida rua, conforme abaixo-assinado em anexo. 

 

Diante do exposto, esperando que a presente propositura seja acolhida 
pelos Nobres Edis que compõem essa Casa Legislativa. 

Saudações 

 

HUMBERTO CANIGIA RERIG 

Vereador do Republicanos. 
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