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PROJETO DE LEI Nº 192-01/2013 

  
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 a Sra. Roseli Andréa da Silva, 
inscrita no CPF nº 009.629.890-10 e para Sra. Juliana de Souza Calezare, inscrita no 
CPF nº 024.141.990-59, o qual possui as seguintes descrição: 

“Prédio em alvenaria, dentro da área maior objeto da matrícula nº 24.703, de 
propriedade do Município de Estrela, situado na Rua Coronel Flores, nº 297, Bairro 
Imigrantes, Estrela-RS.” 

 
Art. 2º A concessão de que trata esta Lei vigerá pelo período de 01 (um) ano, 

contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de prorrogação por 
iguais períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses. 
 

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 

Sra. Roseli Andréa da Silva e da Sra. Juliana de Souza Calezare. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 01 de outubro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 01 de outubro de 2013. 

 
 
 
 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 192-01/2013 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 192-01/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal 
a celebrar concessão onerosa de direito real de uso, de bem imóvel público a Sra. 
Roseli Andréa da Silva e a Sra. Juliana de Souza Calezare. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo que tramita na Prefeitura de Estrela sob nº 5564/2013 que visa realizar 
a concessão onerosa de um prédio em alvenaria de propriedade do Município, situado 
na Rua Coronel Flores, nº 297, Bairro Imigrantes. 

Em virtude da última cheia ocorrida no Município de 
Estrela, a Defesa Civil em posse do parecer do Setor de Engenharia (em anexo), 
interditou as residências das famílias da Sra. Roseli e da Sra. Juliana, ambas 
residentes na Rua Jacob Hallmann, Bairro Imigrantes, por falta de condições de 
habitabilidade. 

Diante do exposto, estamos propondo a realocação 
dessas famílias em imóvel de propriedade do Município, situado na Rua Coronel 
Flores, nº 297 (antigo CEMAI). 

A concessão de uso será para um período de 01 (um) ano, 
podendo ser renovado por iguais e sucessivos períodos, até o máximo de 60 
(sessenta) meses. 

Deste modo, encaminhamos a presente proposta para 
análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


