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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 19/2018.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A
RECEBER POR DOAÇÃO PARA ARRUAMENTO,
DENOMINAR  LOGRADOURO,  E  APROVAR  O
FRACIONAMENTO  DE  LOTE  URBANO
CONSTANTES  DA  MATRÍCULA  Nº  12.860  DO
REGISTRO  DE  IMÓVEIS  -  COMARCA  DE
SEBERI/RS  –  LIVRO  2RG  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica o Município autorizado a receber por doação para
arruamento,  denominar  logradouro,  aprovar  o  fracionamento  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 VITÓRIA situado no município
de  Seberi/RS,  com  as  seguintes  características,  localização  e
individualização:

SITUAÇÃO ANTERIOR AO PARCELAMENTO

Matrícula n°: 12.860
Proprietário (s): Alceo Bonadiman
Área:  (103.593,62m²) cento  e  três  mil,  quinhentos  e

noventa e três metros e sessenta e dois decímetros quadrados.

IMOVEL:  Uma fração  de  terras  com área  de  cento  e  três  mil,
quinhentos  e  noventa  e  três  metros  e  sessenta  e  dois  decímetros
quadrados (103.593,62m²), situado na Rua Ivo Reinaldo Follmann, nesta
cidade, confrontando ao NORTE, por uma linha de 398,00 metros, com
terras do lote rural nº 34; ao SUL  , por uma linha de 239,25 metros, com
a Rua Ivo Reinaldo Follmann; e por outra linha que mede 247,21 metros,
com fração do mesmo lote rural nº 32; e,  ao LESTE, por uma linha de
49,09 metros,  confronta com uma estrada geral;  ao NORDESTE,  por
uma linha de 217,11 metros,  confronta com o lote rural  nº 56;  e  ao
OESTE, onde mede 228,39 metros,  confronta com fração de terras de
Moises Souza Bueno; e por outra linha de 6,00 metros, com a Rua Ivo
Reinaldo Follmann.

SITUAÇÃO POSTERIOR AO PARCELAMENTO

Matrícula n°: 12.860
Proprietário (s): Alceo Bonadiman
D1- Área a Desmembrar (Área do loteamento)
Área: 26.942,44 m² (vinte e seis mil novecentos e quarenta

e dois metros e quarenta e quatro decímetros quadrados)
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Imóvel:  Uma  fração  de  terras  com  área  de  vinte  e  seis  mil
novecentos e quarenta e dois metros e quarenta e quatro decímetros
quadrados (26.942,44 m²),  situado na Rua Ivo Reinaldo Follmann, nesta
cidade, confrontando ao NORDESTE: Por uma linha de 180,73 metros,
com fração de terras de Alceo Bonadiman; NOROESTE: Por uma linha de
146,53 metros, com fração de terras de Alceo Bonadiman;  SUDESTE:
Por uma linha de 144,14 metros, com fração de terras do lote rural nº 32,
e por outra linha de 13,07 metros, com a Rua Ivo Reinaldo Follmann;
SUDOESTE: Por uma linha de 187,08 metros, com fração de terras de
Alceo  Bonadiman,  e  por  outra  linha  de  6,00  metros,  com a  Rua  Ivo
Reinaldo Follmann.

PLANO DE LOTEAMENTO

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

EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS (48,26%)

 ÁREA VERDE E ESPAÇOS LIVRES DE USO PÚBLICO - (5%) 
 

Uma fração de terras, com área de hum mil trezentos e quarenta e
sete metros com doze decímetros quadrados (1.347,12 m²), destinado
para a área verde, distante 228,39 metros da Rua Ivo Reinaldo Follmann,
no quarteirão formado pelas ruas Ivo Reinaldo Follmann, Rodolfo Azzulin
e fração de terras de dos lotes rurais nº 32, 33 e 34, com as seguintes
confrontações:  ao NORDESTE:  Por  uma linha de 75,71 metros,  com
fração de terras de Alceo Bonadiman; ao NOROESTE: Por uma linha de
17,72 metros, com o lote rural n° 34;  ao SUDESTE:  Por uma linha de
17,72 metros, com Área de Equipamentos Públicos e,  ao SUDOESTE:
Por uma linha de 76,34 metros, com terras de Moises Souza Bueno.

 SISTEMA DE CIRCULAÇÃO (33,26%)

RUA RODOLFO AZZULIN (9,74 %) 

Uma fração de terras com área de dois mil seiscentos e vinte e
três  metros  com  trinta  e  dois  decímetros  quadrados  (2.623,32  m²),
destinada para a RUA RODOLFO AZZULIN, a mesma possui 14 metros de
largura, com as seguintes confrontações: ao NORDESTE: Por uma linha
de  12,75  metros,  com  a  Rua  das  Primaveras,  62,11  metros,  com  a
quadra ‘C’, 12,29 metros com a Rua das Hortências, 63,64 metros, com a
quadra ‘B’, 10,86 metros, com a Rua das Rosas, e 30,98 metros, com a
quadra ‘A’; ao NOROESTE: Por uma linha de 14,88 metros, com fração
de terras de Alceo Bonadiman;  ao SUDESTE: Por uma linha de 13,07
metros, com a Rua Ivo Reinaldo Follmann, e,  ao SUDOESTE: Por uma
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linha de 187,08 metros, com fração de terras de Alceo Bonadiman, e por
outra linha de 6,00 metros, com a Rua Ivo Reinaldo Follmann.

RUA DAS ROSAS (4,84 %) 

Uma fração de terras com área de hum mil  trezentos e quatro
metros  com um decímetro quadrado (1.304,01 m²),  destinada para a
RUA DAS ROSAS,  a  mesma possui  10,00  metros  de  largura,  com as
seguintes  confrontações:  ao  NORDESTE:  Por  uma  linha  de  10,61
metros, com a Rua Bonadiman; ao NOROESTE: Por uma linha de 130,05
metros,  com  a  quadra  ‘B’;  ao  SUDESTE: Por  uma  linha  de  130,73
metros, com a quadra ‘A’, e,  ao SUDOESTE: Por uma linha de 10,86
metros, com a Rua Rodolfo Azzulin.

RUA DAS HORTÊNCIAS (5,31 %) 

Uma fração de terras com área de hum mil quatrocentos e trinta
metros  com  oitenta  e  três  decímetros  quadrados  (1.430,83  m²),
destinada para a RUA DAS HORTÊNCIAS, a mesma possui 11,50 metros
de largura, com as seguintes confrontações:  ao NORDESTE:  Por uma
linha de 12,06 metros, com a Rua Bonadiman; ao NOROESTE: Por uma
linha de 124,05 metros, com a quadra ‘C’; ao SUDESTE: Por uma linha
de 124,79 metros, com a quadra ‘B’, e, ao SUDOESTE: Por uma linha de
12,29 metros, com a Rua Rodolfo Azzulin.

RUA DAS PRIMAVERAS (5,32 %)

Uma fração de terras com área de hum mil quatrocentos e trinta e
três metros com cinquenta e seis decímetros quadrados (1.433,56 m²),
destinada para parte da RUA DAS PRIMAVERAS, a mesma possui 12,00
metros de largura, e possui as seguintes confrontações: ao NORDESTE:
Por uma linha de 12,53 metros, com a Rua Bonadiman; ao NOROESTE:
Por  uma  linha  de  119,11  metros,  com  fração  de  terras  de  Alceo
Bonadiman;  ao  SUDESTE: Por  uma  linha  de  119,82  metros,  com  a
quadra ‘C’; e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 12,75 metros, com a Rua
Rodolfo Azzulin.

RUA BONADIMAN (8,06 %) 

Uma fração de terras, com área de dois mil cento e setenta metros
com vinte e três decímetros quadrados (2.170,23 m²), destinada para a
RUA  BONADIMAN,  a  mesma  possui  12  metros  de  largura,  com  as
seguintes  confrontações:  ao  NORDESTE:  Por  uma  linha  de  180,73
metros, com fração de terras de Alceo Bonadiman; ao NOROESTE: Por
uma linha de 12,54 metros, com fração de terras de Alceo Bonadiman;
ao SUDESTE: Por uma linha de 12,88 metros, com o lote nº 32 e,  ao
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SUDOESTE: Por uma linha de 29,79 metros, com a quadra ‘A’, 10,61
metros, com a Rua das Rosas, 57,61 metros, com a quadra ‘B’, 12,06
metros, com a Rua das Hortências,  58,94 metros, com a quadra ‘C’, e
12,53 metros, com a Rua das Primaveras.

 ÁREA  INSTITUCIONAL,  EQUIPAMENTOS  URBANOS  E
COMUNITARIOS - (10%) 

IMÓVEL
Uma fração de terras, com área de hum mil duzentos e cinquenta

e oito metros com noventa e oito decímetros quadrados (2.694,24 m²),
situada na Rua Ivo Reinaldo Follmann, distante 208,46 metros da esquina
com  a  Rua  Rodolfo  Azzulin,  no  quarteirão  formado  pelas  Ruas  Ivo
Reinaldo Follmann, Rodolfo Azzulin, fração de terras dos lotes rurais nº
32, 33 e 34, e possui as seguintes confrontações:  ao NORDESTE:  Por
uma linha de 152,05 metros, com fração de terras de Alceo Bonadiman;
ao NOROESTE:  Por uma linha de 17,72 metros, com a área verde do
loteamento Vitória; ao SUDESTE: Por uma linha de 17,72 metros, com a
Rua Ivo Reinaldo Follmann, e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 152,05
metros, com fração de terras de Moises Souza Bueno.

                                                    Art.  2º-  É  parte  integrante  desta
Lei: Memorial Descritivo e Croqui das respectivas áreas.

Art.  4º-  As  despesas  decorrentes  com  a
execução da presente Lei correrão por conta do Município. 

Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação.

Art.  5º  - Revogam-se  as  disposições  em
contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI/RS, 02 DE MARÇO DE 2018.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº. 19/2018. 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Excelentíssimos Senhores Vereadores:

Ao  cumprimentá-los  vimos  pela  presente
encaminhar  para  apreciação  e  votação,  apresentando  as  devidas
razões que inspiram este Projeto de Lei que: “AUTORIZA O PODER
EXECUTIVO  MUNICIPAL  A  RECEBER  POR  DOAÇÃO  PARA
ARRUAMENTO,  DENOMINAR  LOGRADOURO,  E  APROVAR  O
FRACIONAMENTO DE LOTE URBANO CONSTANTES DA MATRÍCULA
Nº 12.860 DO REGISTRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE SEBERI/RS –
LIVRO 2RG E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O  presente  Projeto,  em  consonância  com  a
legislação  municipal  vigente,  visa  receber  por  doação  para
arruamento, denominar logradouro e aprovar o fracionamento de lote
urbano,  além  de  receber  gratuitamente  em  doação áreas
institucionais  e  área  verde  do  loteamento  Vitória,  situado  no
município de Seberi/RS.

O  projeto  ora  proposto  é  importante  ao
município tendo em vista a realização de seus objetivos e dos anseios
da comunidade seberiense com uma nova opção de loteamento, o
Município receberá e incorporará ao patrimônio as áreas institucionais
e área verde.
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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.

                           
            Atenciosamente.

   _______________________
       CLEITON BONADIMAN

             PREFEITO MUNICIPAL 


