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Mensagem n.º 125 

 

 Senhor Presidente:  

 

   

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Altera a Lei Municipal nº 2.035, de 19 de junho 

de 2007, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de sua propriedade e dá outras 

providências.” 

  O presente projeto visa corrigir um equívoco na redação da Lei Municipal nº 

2.035/07, uma vez que a matrícula do imóvel descrito no inciso I do artigo 1º é a de número 778 do 

Registro Geral de Imóveis da Comarca de Feliz, e não 687, como constou na referida Lei. 

  Cabe salientar que a descrição do imóvel está correta e confere com o inteiro teor da 

matrícula 778, conforme segue em anexo.  

  Ressaltamos que este imóvel foi alienado pelo Município no Processo de Licitação 

nº 353/2017, Concorrência nº 002/2017, e o equívoco na redação da Lei foi constatado apenas no 

momento da escrituração do imóvel. 

 

  Na expectativa de contar com a compreensão e o apoio dos membros desse 

Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

 

  Feliz, 24 de agosto de 2017. 

 

  Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
NESTA 
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PROJETO DE LEI Nº 115 / 2017. 

 

Altera a Lei Municipal nº 2.035, de 19 de junho 
de 2007, que autoriza o Poder Executivo a 
alienar imóveis de sua propriedade e dá outras 
providências.  

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona 
e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica alterado o inciso I do art. 1º da Lei Municipal nº 2.035, de 19 de junho de 2007, 
passando a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º [...] 

I –  Uma fração de terras, sem benfeitorias, com área superficial de 5.000,00 m², situada 
em Picada Cará, Município de Feliz, com as seguintes medidas e confrontações: ao Oeste, na 
extensão de 63,865m com terras de Dalço Bohn; a Leste na extensão de 63,865m com terras 
remanescentes do Município de Feliz; ao Sul na extensão de 78,29m, com terras remanescentes do 
município de Feliz; e ao Norte, na extensão de 78,29, com terras de Osvaldo Glaeser, distando 
415,95m do eixo da Estrada Municipal Feliz – Picada Cará, beneficiada com servidão de passagem, 
concedida ao Município de pelos proprietários anteriores, conforme matrícula registrada sob n.º 
778, fls. 01, no livro 02, do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Feliz.  (NR) 

[...]” 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de agosto de 2017. 

 

 Albano José Kunrath.  

 

 Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 
Município. 
 Feliz, 24.08.2017 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel 
 Procurador. 


