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PROJETO DE LEI Nº 147-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
celebrar concessão onerosa de direito real 
de uso, de bem imóvel público e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar concessão onerosa de 

direito real de uso, do imóvel a seguir descrito, para o Sr. Pedro Edvino Rannow, 
inscrito no CPF nº 040.227.920-43. 

 
Parágrafo único. O imóvel, objeto da presente concessão, está localizado na 

Rua Coronel Flores, nº 297, Bairro Imigrantes, nesta cidade de Estrela. 
 
Art. 2º A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo período de 05 (cinco) 

anos, contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de 
prorrogação por igual período. 
 

Art. 3º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei, serão 
outorgadas por contrato celebrado entre as partes.  

 
Art. 4º Os ônus com luz e água e demais instalações, correrão por conta do Sr. 

Pedro Edvino Rannow. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

6.127, de 11 de setembro de 2013. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 04 de setembro de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 04 de setembro de 2014. 

 
 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 147-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 147-02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar concessão onerosa de direito real de uso, de bem imóvel público ao Sr. 
Pedro Edvino Rannow. 

A proposta ora apresentada visa realizar a concessão 
onerosa de um prédio em alvenaria de propriedade do Município, situado na Rua 
Coronel Flores, nº 297, Bairro Imigrantes, neste Município, ao Sr. Pedro Edvino 
Rannow. 

O Sr, Pedro Edvino Rannow através da Lei Municipal nº 
6.127, de 11 de setembro de 2013 recebeu a concessão de imóvel de propriedade do 
Município situado no Distrito de Delfina. Porém, em virtude de futura utilização do 
imóvel por parte do Município e em virtude das dificuldades de adaptação enfrentada 
pela família em razão da localização, estamos realocando a família do Sr. Pedro para 
outro imóvel. 

A presente proposta é oriunda do Processo Administrativo 
nº 3717/2012 e tem por objetivo alocar a família do Sr. Pedro que foi despejada do 
local onde residia atendendo ao Processo nº 047/1.12.0002161-5. Neste Processo o 
Município foi condenado a providenciar nova moradia a família do Sr. Pedro. 

Procurando ajudar a família do Sr. Pedro e atendendo ao 
que determina o processo, alocamos essa família em um novo local, situado na Rua 
Coronel Flores, nº 297, Bairro Imigrantes. 

Deste modo, considerando que a concessão do imóvel 
necessita da devida autorização legislativa para sua legitimação, submetemos à 
análise desta Câmara o presente Projeto de Lei. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


