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Mensagem n.º 050 

 

Senhor Presidente: 

 

Encaminhamos o Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar Termo 

de Permissão de Uso de imóvel de sua propriedade com a Companhia Riograndense de 

Saneamento – CORSAN e dá outras providências.” 

O presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Município a firmar Termo de 

Permissão de Uso de imóvel de sua propriedade, com a Companhia Riograndense de Saneamento 

– CORSAN, com a finalidade de instalação de abrigo do tratamento e quadro de comando, 

perfuração de poço e saída de rede de abastecimento de água. 

Conforme o Protocolo nº 2019/03/1212, cópia anexa, a CORSAN requer autorização de 

uso de uma área nas dimensões 10 m x 10 m, totalizando 100m², no loteamento Encosta da Serra, 

na localidade de Arroio Feliz, tendo em vista a necessidade de perfuração de um novo poço visando 

atender a demanda local.   

Cabe mencionar que o local a ser cedido é uma área verde de propriedade do Município. 

Neste sentido, o Departamento do Meio Ambiente se manifestou quanto à possibilidade da 

instalação de rede de abastecimento no local, por se tratar de obra de interesse social e utilidade 

pública.   

O prazo da permissão de uso vigorará pelo mesmo período do Contrato de Programa para 

prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado entre a CORSAN 

e o Município de Feliz, em 03 de setembro de 2014. 

Na expectativa de contar com o apoio desse Legislativo, na aprovação do presente Projeto 

de Lei, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 12 de abril de 2019. 

Albano José Kunrath, 
Prefeito Municipal de Feliz. 
 

 
 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor 
Luiz Egon Kremer 
Presidente da Câmara municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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PROJETO DE LEI Nº 046 / 2019. 

 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Termo de Permissão de Uso de imóvel de sua 
propriedade com a Companhia Riograndense de 
Saneamento – CORSAN e dá outras providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faço saber que a 
Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, com base na Lei Orgânica do Município, sanciono 
a seguinte Lei: 
  
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Permissão de Uso de 
imóvel de sua propriedade, com a Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, inscrita 
no CNPJ nº 92.802.784/0001-90, com a finalidade de instalação de abrigo do tratamento e quadro 
de comando, perfuração de poço e saída de rede de abastecimento de água. 
  
 Art. 2º O imóvel objeto da permissão de uso possui as seguintes medidas e confrontações: 
UMA FRAÇÃO DE TERRAS URBANAS, sem benfeitorias, parte integrante da matrícula n° 4.988 – 
Livro 2/RG de propriedade da Prefeitura Municipal de Feliz, inserido dentro de quarteirão definido 
pela Rua “L”, Rua Ernildo Gisch, Terras de sucessão de Carlos Dewes e Terras de Esbaldino 
Staudt, situada no Loteamento denominado Encosta da Serra, em Arroio Feliz do município de 
Feliz/RS, com a área superficial de 100,00m² (cem metros quadrados), com as seguintes medidas e 
confrontações: partindo do ponto de intersecção formado pelo alinhamento Norte da Rua Ernildo 
Gisch e divisa Oeste da Área de uso público de propriedade da Prefeitura Municipal de Feliz, segue 
em direção Norte, na extensão de 10,00m, confrontando-se a LESTE com a Área de Uso Público de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Feliz; deste ponto, segue em direção OESTE, na extensão 
de 10,00m, confrontando-se a NORTE, com a Área Verde, matrícula n° 4.988 – Livro 2/RG de 
propriedade da Prefeitura Municipal de Feliz; daí segue em direção SUL, na extensão de 10,00m, 
confrontando-se a OESTE, com a Área Verde, matrícula n° 4.988 – Livro 2/RG de propriedade da 
Prefeitura Municipal de Feliz; deste ponto, segue em direção LESTE, na extensão de 10,00m, 
confrontando-se ao SUL, com a Rua Ernildo Gisch, fechando aí o perímetro no ponto de início da 
descrição, distando 67,00m da esquina da Rua Ernildo Gisch com a Rua “F”. 
 

Art. 3º. O prazo da permissão de uso vigorará pelo mesmo período do Contrato de 
Programa para prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário firmado 
entre a CORSAN e o Município de Feliz, em 03 de setembro de 2014. 

 
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em ___ de _______ de 2019.  
  

 
Albano José Kunrath. 
 
 
Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do 

Município. 
 Feliz, 12.04.2019 
  
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel 

Procurador. 
  


