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PROJETO DE LEI Nº 01/2021 

 

Dá a denominação oficial de Praça ARMANDO 
STRÖHER à área destinada a esse fim, sito no 
endereço esquina das Ruas Osvaldo Augusto 
Muller com Guilherme Bohmer, bairro Boa União, 
nesta cidade e dá outras providências. 
 
 

  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 Praça ARMANDO STRÖHER à área 
destinada a esse fim, sito no endereço esquina das Ruas Osvaldo Augusto Muller com 
Guilherme Bohmer, bairro Boa União, 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. 
   
  Art. 4º - Revogam-se disposições em contrário. 

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 02 de dezembro de 2021.  

 

 

 

ERNANI LUIS DE CASTRO 

Vereador do MDB. 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2021  

 

 

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 praça o nome do saudoso cidadão ARMANDO 
STROHER. 

 

Trata-se de justa e merecida homenagem à memória de um cidadão 
Estrelense, bem como aos seus familiares, que seguem trabalhando e contribuindo 
para o progresso e desenvolvimento da cidade. 

Armando Ströher conhecido popularmente como Manduca, 
nasceu na cidade de Venâncio Aires, em 1942, vindo para a 
Nossa saudosa Estrela/RS ainda menino, onde trabalhou na 
agricultura. Produtor de cana de açúcar para o Alambique 
Lohmann. No ano de 1963, mudou-se para o Bairro Boa União, 
quando casou-se com Anita Wathier com quem teve 07 (sete) 
filhos, sendo eles: Anelise, Aneli, Angela, Adriane, Ana, Andrea e 
Alexandre, residindo por mais de 50 anos neste local. Foi um 
importante líder comunitário que participou da fundação do Bairro 
Boa União, bem como de suas instalações, os quais iniciaram na 
Gestão do ex-prefeito Gabriel Aloisio Mallmann, tais como abrir e 
calçar ruas, construir redes d’agua, esgoto e energia elétrica, 
sendo um tempo de muitos desafios. Muito religioso, participou 
ativamente com sua família da Comunidade São Cristóvão. Sendo 
sua filha Adriane a primeira criança a ser batizada na Igreja 
Católica.  
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Verno Ströher, foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa 
um modelo a ser seguido pelos Estrelenses, quer como chefe de família, quer como 
cidadão honrado e trabalhador que foi, cumpridor fiel de seus deveres para com seus 
semelhantes e a nossa comunidade, merecedor da justa homenagem que com esta 
denominação os Poderes Executivo e Legislativo prestam à sua memória. 

 

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

 

Saudações 

 

 

 

ERNANI LUIS DE CASTRO 

Vereador do MDB 
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ANEXO I 
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