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À Câmara de Vereadores de Feliz 

Feliz, RS. 

Mensagem: 

Na forma da legislação em vigor, submeto à deliberação desta colenda Casa Legislativa 

o Projeto de Lei que “Consigna denominação a Ruas do Município de Feliz”. 

O presente Projeto de Lei visa definir nome oficial à Ruas de nosso Município, todas 

localizadas no Loteamento Mayrer, Bairro Vale do Hermes, e transversais a Rua Ermindo Mayrer. 

A rua hoje denominada de “Rua D”, passará a se chamar Maria Mayrer. O nome presta 

homenagem a esposa de Ermindo Mayrer, que foi o proprietário das terras onde se criou o 

referido loteamento. 

A rua atualmente denominada de “Rua B” passará a ser denominada de Rua Amor-

Perfeito. A escolha visa manter um padrão de várias ruas do Bairro Vale do Hermes, que 

destacam a flora brasileira. Acrescente-se a isso, o fato de o Amor-Perfeito ser a flor-símbolo do 

nosso Município, escolhida pela população felizense, no ano de 1989. 

Seguindo o mesmo trâmite, a atual “Rua C” receberá o nome de Rua do Ipê-Amarelo, 

igualmente mantendo o padrão relativo à flora brasileira, além de ser a árvore-símbolo da 

Município de Feliz, conforme artigo 164 da Lei Municipal 2514/2011. 

Os referidos logradouros atualmente não possuem denominação oficial, o que dificulta o 

envio e recebimento de correspondências, bem como regularizar sua documentação relativa à 

propriedade de seus imóveis. A denominação oficial possibilita um endereço certo as residências 

que se encontram instaladas ao longo dos trechos e, que por sua vez, podem receber a 

prestação de serviços via correio, Prefeitura, como também pleitear a pavimentação comunitária. 

Acreditando serem justas as homenagens e atendendo aos dispositivos legais, contamos 

com o apoio dos colegas para a provação deste. Na expectativa de contar com a compreensão 

de todos e o apoio desse Legislativo Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 1º de julho de 2019. 

 

Leonardo Mayrer 

Vereador do PMDB 
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PROJETO DE LEI  078 /2019 

 

“Consigna denominação a 

 Ruas do Município de Feliz” 

  

 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 É denominada de Rua Maria Mayrer, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, conhecida apenas por “Rua D”, do Loteamento Mayrer, no Bairro Vale do Hermes, sendo 

esta transversal a Rua Ermindo Mayrer. O gabarito total é de 16,00 metros, sendo 10,00 metros 

de pista de rolamento e 3,00 metros de calçada em ambos os lados.  

 

Art. 2º É denominada de Rua Amor-Perfeito, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, conhecida apenas por “Rua B”, do Loteamento Mayrer, no Bairro Vale do Hermes, sendo 

esta transversal a Rua Ermindo Mayrer. O gabarito total é de 16,00 metros, sendo 10,00 metros 

de pista de rolamento e 3,00 metros de calçada em ambos os lados. 

 

Art. 3º É denominada de Rua Ipê-Amarelo, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, conhecida apenas por “Rua C”, do Loteamento Mayrer, no Bairro Vale do Hermes, sendo 

esta transversal a Rua Ermindo Mayrer. O gabarito total é de 16,00 metros, sendo 10,00 metros 

de pista de rolamento e 3,00 metros de calçada em ambos os lados. 

 

 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. 
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