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LEI MUNICIPAL Nº 4.359/2017.
“DELIMITA  COMO  ZONA  ESPECIAL  DE
INTERESSE SOCIAL – ZEIS, PARA FINS DE
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MORE LEGAL
IV,  ÁREA  PERTENCENTE  À  FRAÇÃO  DA
CHÁCARA  Nº  31,  DENOMINADA
“LOTEAMENTO  INDEPENDENTE”,  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

                      O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  SEBERI,
Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e outras legislações vigentes,

FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica delimitada como Zona Especial de
Interesse Social – ZEIS, a área a seguir descrita:
                              -Área pertencente à fração da chácara nº
31, da 4ª Secção Fortaleza, com área de 5.607,80 m2(cinco mil seiscentos e
sete vírgula oitenta metros quadrados),  situada no perímetro urbano desta
cidade,  Bairro  Boca  da  Picada,  em  zona  de  ocupação  prioritária,  com
benfeitorias, com frente para o prolongamento da Rua David Canabarro, em
um quarteirão sem definição urbana, matriculada sob nº 784, livro nº 2, do
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Seberi/RS, com as seguintes
confrontações:  ao  NORTE,  por  linha  de 44 metros,  com fração da mesma
chácara nº 31, ora desmembrada; ao SUL, por linha de 48,50 metros com o
prolongamento da Rua David Canabarro e ao LESTE, por linha de 85 metros
com fração da mesma chácara nº 31 de propriedade do Independente Futebol
Clube. 
                                                Parágrafo Único – No referido imóvel será
implantado  projeto  de  regularização  fundiária  (More  Legal  IV),  com
escrituração  individualizada  dos  lotes  aos  atuais  detentores  da  posse,
considerando  a  forma  já  consolidada  com  que  ocupam,  bem  como,  a
denominação  das  vias  públicas  que  dão  acesso  às  benfeitorias  dos
moradores/ocupantes.
                                             Art. 2º - Revogam-se as disposições em
contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI/RS, 22 DE NOVEMBRO DE 2017.
FORTALEZA DO ALTO URUGUAI – 58º DE SEBERI.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
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SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 146/2017.

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

                         Ao  cumprimentá-los  submetemos  à
apreciação,  deliberação  e  votação  de  Vossas  Excelências,  o  presente
Projeto  de  Lei  que:  “DELIMITA  COMO  ZONA  ESPECIAL  DE  INTERESSE
SOCIAL – ZEIS, PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, MORE LEGAL
IV,  ÁREA  PERTENCENTE  À  FRAÇÃO  DA  CHÁCARA  Nº  31,  DENOMINADA
“LOTEAMENTO INDEPENDENTE”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

A referida área, que buscamos sua regulamentação
através  deste  dispositivo,  foi  cedida  pelo  município  há  muitos  anos  a
moradores  pertencentes  a  famílias  tradicionais,  que  ali  se  radicaram,
construíram  suas  casas,  mas  que  não  passam  de  ocupantes,
simplesmente detém a posse ou o domínio de suas propriedades.

Como questão de dignidade humana e resgate a
cidadania, de ordem pública e interesse social, em favor do bem coletivo,
da segurança e do bem-estar dos cidadãos, procurando sempre melhorar
a qualidade de vida do nosso povo, pretendemos com esse projeto, dar
uma  maior  legitimidade  a   esse  núcleo  habitacional,  integrando
verdadeiramente ao perímetro urbano, com suas denominações que vão
delimitar esse local, com suas ruas e logradouros, oferecendo a partir de
então, a possibilidade de cada um ter um endereço individualizado e não
simplesmente localizados em um bairro.  

E,  para  que  haja  o  reconhecimento  do  Poder
Público,  que  é  o  responsável  por  coordenar  a  implantação  de  Zonas
Especiais de Interesse Social, necessita contar com o respaldo do Poder
Legislativo, ratificando esta decisão, permitindo com isso, que se beneficie
um número significativo de famílias, para que a partir do comprovante de
matrícula  em  seus  nomes,  possam  gozar  de  alguns  benefícios  e
programas governamentais que exigem a comprovação da matricula do
imóvel.

Certos de contar com a sua aprovação, para que
possamos dar andamento às demais etapas desse empreendimento.

Atenciosamente.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO  MUNICIPAL 
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