
                   
 

 
   

PROJETO DE LEI Nº 02/2021 
 
 
 
 
Denomina Rua Córrego Branco no Perímetro Urbano  do 
Município de Colorado/RS. 

 
 
 
  A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 
COLORADO-RS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em 
vigor FAZ SABER, que o plenário APROVOU, e o Prefeito Municipal sanciona a 
seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica denominada de Rua CÓRREGO BRANCO, a Rua sem 
denominação que faz confrontações ao Norte com área do Distrito Industrial, ao Sul 
com terras de César Vicente Guareschi, a Leste até o final do perímetro urbano que 
dá acesso a Comunidade de Córrego Branco e ao Oeste com Rodovia ERS 402.  
   

Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor  na data de sua publicação. 
 
  Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE COLORADO-RS, em 28 
de junho de 2021. 

 
 
 
Ver. Erlei Ferrari da Fonseca -PDT          Ver. Daniel Dal Pizzol- PDT 
            Autor do Projeto          
 
 
 
 
Ver.Juliano Fassini  -PDT                        Ver. Roberto Gorgen - PDT  
            PDT      
 
 
 
 
 

 
 
 



                   
 

 
 
 
 
Justificativa ao Projeto de Lei Legislativo nº 02/2021. 
 
 

O Presente Projeto de Lei Legislativo nº 02/2021, visa denominar a  Rua 
sem denominação que faz confrontações ao Norte com área do Distrito Industrial  , ao 
Sul com terras de César Vicente Guareschi, a Leste até o final do perímetro urbano 
que dá acesso a Comunidade de Córrego Branco e ao Oeste com Rodovia ERS 402. 

 
A denominação de Rua Córrego Branco,  tem por objetivo 

homenagear a Comunidade do Córrego Branco, rua esta que dá acesso a esta 
Comunidade, com cidadãos que ajudaram e ajudam no desenvolvimento do 
Município. 

 Atendendo os requisitos dispostos no Art. 41 da Lei Municipal 940/90 
– Código de Postura,  
CAPÍTULO V 

Da Denominação dos Logradouros e Serviços Públicos e da Numeração de Casas 

Art. 41 – A denominação dos logradouros e serviços cabe, privativamente, ao Município. 

§ 1º - Os logradouros e serviços públicos poderão receber a denominação de pessoas ilustres, de datas e fatos históricos, de acidentes 
geográficos e outros ligados a vida nacional 

§ 2º - Não são vedados nomes estrangeiros, desde que motivos existam para cultua-los. 

§ 3º - É vedado dar nomes de pessoas vivas a logradouros públicos ou serviços públicos de qualquer espécies ou natureza 

§ 4º - As homenagens póstumas só serão permitidas após um ano de falecimento da pessoa homenageada. 

§ 5º - A Municipalidade não pode mudar as designações das vias públicas e demais logradouros a não ser em casos excepcionais. 

Achamos por bem criar a denominação da referida Rua com o nome 
desta importante comunidade. 

 
    

Colorado/RS, 28 de junho de 2021. 
 
 
 

Ver. Erlei Ferrari da Fonseca           Ver. Daniel Dal Pizzol 
         Autor do Projeto-PDT       PDT    

  
 

 
Ver.Juliano Fassini                           Ver. Roberto Gorgen  
            PDT     PDT 


