
1 

 

Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE COLINAS 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 037-03/2019 

 

 

 

RATIFICA DENOMINAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE 

COLINAS e dá outras providências. 

 

 

 

  SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de COLINAS, 

Estado do Rio Grande do Sul, 

  FAÇO SABER que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

      

  Art. 1º - Fica ratificada a denominação de RUA OLAVO BILAC, via pública 

localizada no centro da cidade de COLINAS, RS, desde o encontro com a Rua Parobé, até o 

entroncamento com a Rua Bertholdo Helmuth Messer, ponto de referência do limite do atual 

perímetro urbano da sede municipal. 

 

  Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

  Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

   

 

  GABINETE DO PREFEITO, em 18 de novembro de 2019 

 

 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN 

           Prefeito Municipal 
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Estado do Rio Grande do Sul 
MUNICÍPIO DE COLINAS 
 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 037  -03/2019   

       COLINAS, RS, 18 de novembro de 2019 

 

 

  Senhor Presidente, 

  Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

 

  Por ocasião da emancipação do município de Colinas, e, sendo herança da 

cidade-mãe, já existia a denominação de algumas vias públicas na sede deste anterior Distrito 

de Estrela. 

  A Rua Olavo Bilac, por exemplo, já tinha esta identificação quando foi 

oficializada a criação do Município, mas com a posterior ampliação do perímetro urbano, 

restou uma situação de dúvidas que até hoje resulta em dificuldades, quanto à localização de 

domicílios, principalmente por parte de prestadores de serviços públicos, como a 

concessionária de energia elétrica, a entrega de correspondências, de mercadorias, e em 

diversas outras situações. 

  Sucede que na ausência de uma legislação local e específica sobre este caso, 

temos que tomar esta iniciativa de ratificar a denominação, além de definir que a extensão da 

Rua Olavo Bilac vai até o entroncamento com a Rua Bertholdo Helmuth Messer, que é 

igualmente o limite do perímetro urbano e quem sabe, se futuramente houver a ampliação da 

área urbana, poderá ocorrer uma identificação própria para a hoje Estrada do Roncadorzinho. 

  Anexamos um croqui do mapa que demonstra a situação em análise, deixando 

de existirem outras denominações, não oficializadas, mas que hoje causam transtornos para 

alguns moradores da localidade referida. 

   Ante o supra justificado, reafirmamos protestos de elevada consideração, 

contando com o apoio dessa Casa para a busca de uma solução para pequenos entraves que 

certos munícipes estão a enfrentar no seu dia-a-dia. 

 

  Respeitosamente, 

 

 

       SANDRO RANIERI HERRMANN, 

                  Prefeito Municipal   

 

 

 

 

Ilustríssimo Senhor 

Vereador JULIANO KOHL 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS – RS. 


