
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE FELIZ 
Av.  Cel.Marcos José  de Leão nº .  50   Centro   Fel iz    RS   CEP: 95770-000  

  51 36371485   camara@camarafeliz.rs .gov.br  
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 Esperança, Bairro Vale do Hermes. 

A rua hoje denominada de “Rua D”, passará a se chamar Maria Mayrer. Parte desta rua 

já havia sido denominada em homenagem a esposa de Ermindo Mayrer, que foi o proprietário 

área de terras próximas ao referido loteamento. Para não causar inconvenientes acreditamos 

que o prolongamento da mesma deva ter a mesma denominação. 

A rua hoje denominada de “Rua E”, passará a se chamar rua Vitória. 

A rua hoje denominada de “Rua F”, passará a se chamar rua Felicidade. 

A rua hoje denominada de “Rua G”, passará a se chamar rua Prosperidade. 

A rua hoje denominada de “Rua 05”, passará a se chamar rua Harmonia. 

A rua hoje denominada de “Rua H”, passará a se chamar rua Liberdade. 

E a rua hoje sem denominação, que está localizada de maneira perpendicular entre as 

Ruas D e E, passará a se chamar rua Esperança. 

Os referidos logradouros atualmente não possuem denominação oficial, o que se faz 

necessário para solicitação de ligação para o fornecimento de energia elétrica. Além disso, a 

denominação visa facilitar o envio e recebimento de correspondências, bem como regularizar 

sua documentação relativa à propriedade de seus imóveis. Os nomes escolhidos basearam-se 

em sentimentos positivos que vão ao encontro com o nome do referido loteamento. 

Acrescenta-se o fato de que algumas vias possuem gabarito diferenciado em função do 

Programa denominado More Legal. 

Atendendo aos dispositivos legais, contamos com o apoio dos colegas para aprovação 

deste. Na expectativa de contar com a compreensão de todos e o apoio desse Legislativo 

Municipal, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

 

Feliz, 23 de dezembro de 2019. 

 

 

 

 

Rafael Auler 

Vereador do PMDB 
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PROJETO DE LEI  157 /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, o prolongamento da “Rua D”, integrante do 
Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes. 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 Vitória, a rua sem denominação oficial até a presente data, 
conhecida apenas por “Rua E”, do Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes. 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 Felicidade, a rua sem denominação oficial até a presente 
data, conhecida apenas por “Rua F”, do Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes. O 
gabarito total é de 14,00 metros, sendo 8,00 metros de pista de rolamento e 3,00 metros de 
calçada em ambos os lados. 

 
Art. 4º É denominada de Rua Harmonia, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, conhecida apenas por “Rua 05”, do Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes. O 
gabarito total é de 14,00 metros, sendo 8,00 metros de pista de rolamento e 3,00 metros de 
calçada em ambos os lados. 

 
Art. 5º É denominada de Rua Prosperidade, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, conhecida apenas por “Rua G”, do Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes. 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. 6º É denominada de Rua Liberdade, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, conhecida apenas por “Rua H”, do Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes. O 
gabarito total é de 14,00 metros, sendo 8,00 metros de pista de rolamento e 3,00 metros de 
calçada em ambos os lados. 

 
Art. 6º É denominada de Rua Esperança, a rua sem denominação oficial até a presente 

data, do Loteamento Esperança, no Bairro Vale do Hermes, localizada de maneira perpendicular 

entre as Ruas D e E. 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. 
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Art. 7º 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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