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PROJETO DE LEI Nº 148/2017

ALTERA  DISPOSITIVO  DA  LEI  MUNICIPAL  Nº
4.051/2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal
e demais legislação em vigor,

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

Art. 1º: O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.4.051, de 22 de dezembro de 
2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Município autorizado a aprovar o desmembramento
do solo  urbano e receber  em doação gratuita  as áreas institucionais,  sendo
estas; área verde, área de arruamento e área de implantação de equipamentos
urbanos  do  LOTEAMENTO  RESIDENCIAL  OLIVEIRA  situado  no  município  de
Seberi/RS, com as seguintes características, localização e individualização:

ÁREAS A SEREM DOADAS AO MUNICÍPIO DE SEBERI – RS
ÁREA VERDE, SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE

EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS (35%)

àÁREA VERDE E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO - (5%) 
Lote urbano n° 10, pertencente à quadra n° 04, com área de hum mil e

cinquenta  metros  com  oitenta  e  um  decímetros  quadrados  (1.050,81  m²),
destinado  para  a  área  verde,  que  possui  as  seguintes  confrontações:  ao
NORDESTE: Por uma linha de 28,08 metros, com o lote urbano n°06 da mesma
quadra; ao NOROESTE: por uma linha de 42,93 metros, com os lotes urbanos
n°  07,  08  e 09,  da mesma quadra;  ao SUDESTE:  Por  uma linha de 48,16
metros, com a chácara urbana n° 19,e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 18,61
metros, com a chácara urbana n° 15.

 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO (24,523%)
Prolongamento - RUA HERMÍNIA V. MAZZON (5,0436 %)

Uma fração de terras com área de hum mil e cinquenta e nove metros
com noventa e oito decímetros quadrados (1.059,98 m²), destinada para a RUA
MANOEL  L.  DE  SOUZA,  a  mesma  possui  12,00  metros  de  largura,  sendo  8
metros carroçável e 2 metros de passeio público de cada lado do logradouro, e
possui as seguintes confrontações:  ao NORDESTE:  Por uma linha de 104,16
metros, com a Quadra n° 01; ao NOROESTE: Por uma linha de 12,00 metros,
com a  Rua Coronel  Pedro  Rodrigues;  ao SUDESTE:Por  uma linha de 12,00
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metros, com fração da chácara n°19, e, ao SUDOESTE:Por uma linha de 88,39
metros, com a Quadra n° 02.

Prolongamento - RUA ADOLFO HEMIELEWSKI (4,7808 %)
Uma fração de terras com área de hum mil e quatro metros com setenta

e cinco decímetros quadrados (1.004,75 m²),  destinada para a RUA ADOLFO
HEMIELWSKI,  a  mesma  possui  12,00  metros  de  largura,  sendo  8  metros
carroçável e 2 metros de passeio público de cada lado do logradouro, e possui
as seguintes confrontações:  ao NORDESTE:  Por uma linha de 84,74  metros,
com a Quadra n° 02;  ao NOROESTE:  Por uma linha de 12,00 metros, com a
Rua Coronel Pedro Rodrigues;  ao SUDESTE:Por uma linha de 12,20 metros,
com  fração  da  chácara  n°  19,  e,  ao  SUDOESTE:Por  uma  linha  de  82,71
metros, com a Quadra n° 03.

Prolongamento - RUA FRANCISCO SHARNOBAI (4,0782 %)
Uma fração de terras com área de oitocentos e cinquenta e sete metros

com nove decímetros quadrados (857,09 m²), destinada para a RUA FRANCISCO
SHARNOBAI,  a  mesma  possui  12,00  metros  de  largura,  sendo  8  metros
carroçável e 2 metros de passeio público de cada lado do logradouro, e possui
as seguintes confrontações:  ao NORDESTE:  Por uma linha de 72,75  metros,
com a Quadra n° 03;  ao NOROESTE:  Por uma linha de 12,00 metros, com a
Rua Coronel Pedro Rodrigues;  ao SUDESTE:Por uma linha de 12,10 metros,
com fração da chácara n°19,e, ao SUDOESTE:Por uma linha de 70,23 metros,
com a Quadra n° 04.

Prolongamento - RUA CORONEL PEDRO RODIGUES (10,6210 %) - metade
doada por este loteamento e a outra metade pela lindeira Cecília Schmidt da
Rosa, conforme Lei Municipal n° 4008/2015. Uma fração de terras com área de
dois  mil  duzentos  e  trinta  e  dois  metros  com  trezedecímetros  quadrados
(2.232,13 m²), destinada para parte da RUA CORONEL PEDRO RODRIGUES, a
mesma possui 14,00  metros de largura, sendo 10 metros carroçável e 2 metros
de  passeio  público  de  cada  lado  do  logradouro,  e  possui  as  seguintes
confrontações:  ao NORDESTE:  Por  uma linha de 7,00  metros,  com a Rua
Coronel Pedro Rodrigues;  ao NOROESTE:  Por uma linha de 292,56  metros,
com fração da Rua Coronel Pedro Rodrigues;  ao SUDESTE:Por uma linha de
12,00 metros com a Rua Manoel L. de Souza, por uma linha de 12,00 metros
com a Rua Adolfo Hemielewiski,  por uma linha de 12,00 metros com a Rua
Francisco Sharnobai, por uma linha de 50,00 metros com a quadra n° 01, por
uma linha de 54,00 metros com a quadra n° 02, por uma linha de 54,00 metros
com a quadra n° 03, e por outra linha de 97,87 metros com a quadra n° 04,e,
ao SUDOESTE:Por uma linha de 7,14 metros, com a chácara urbana n° 15.

 ÁREA INSTITUCIONAL, EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITARIOS
- (10%).
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Lote urbano n° 06, pertencente à Quadra n° 04, com área de dois mil
cento e um metros com sessenta e dois decímetros quadrados (2.101,62 m²),
situada  na  Rua  Coronel  Pedro  Rodrigues,  na  quadra  n°  04,  distante  27,00
metros esquina com a Rua Francisco Scharnobai, e possui as seguintes

confrontações:  ao NORDESTE:  Por uma linha de 64,57 metros, com os lotes
urbanos n° 02, 03, 04 e 05, da quadra n° 04; ao NOROESTE: Por uma linha de
34,48 metros, com a Rua Coronel Pedro Rodrigues; ao SUDESTE:Por uma linha
de 35,33 metros, com a chácara urbana n° 19, e, ao SUDOESTE:Por uma linha
de 29,26 metros, com o lote urbano n° 07, da Quadra n° 04, e por outra linha de
28,08 metros, com o lote urbano n° 10, destinado para a área verde.

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos da referida
Lei Municipal. 
 

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 01 DE DEZEMBRO DE 2017

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 148/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Ao cumprimentá-los vimos pelo presente encaminhar
para apreciação e votação, apresentando as devidas razões que inspiram
este Projeto de Lei que altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.051/2015, e
dá outras providências.

O  presente  Projeto  visa  alterar  o  artigo  1º  da  Lei
Municipal  nº 4.051/2015, no intuito de corrigir  um equívoco constante no
Memorial Descritivo apresentado pelo loteador e transferido ao Projeto de Lei
e seguidamente à Lei em tela,  o qual se referiu à Rua Manoel L. de
Souza,  quando deveria ter se referido a Rua Hermínia V.  Mazzon
(item:  Sistema de  Circulação), quando  da  regularização  e  ajuste  das
Áreas Institucionais e Área Verde, do LOTEAMENTO RESIDENCIAL OLIVEIRA,
situado no município de Seberi/RS.

O projeto ora proposto trata enfim da correção de um
erro  na  realização  da  descrição  das  áreas  ao  apresentar  Projeto  de
Loteamento.

Assim, sabendo do compromisso dessa Egrégia Casa
de Lei, com a regularização destas questões que envolvem nosso sistema
viário e de mobilização urbana, solicitamos a sua apreciação e aprovação.
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Atenciosamente, 

                       
CLEITON BONADIMANN

               PREFEITO MUNICIPAL 


