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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 122/2019. 
 

 
“ALTERA DISPOSITIVO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.335, DE 06 DE 
SETEMBRO DE 2019 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 demais legislações 
vigentes, 
    FAÇO saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Fica alterado a alínea ‘a” do artigo 2º da Lei Municipal nº 4.335, de 06 de setembro de 
2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
      Art. 2º ... 

a) Prolongamento da Rua José Bonifácio até acesso para a localidade de Linha Queiroz, 

incluindo a chácara nº 15, da 4ª secção fortaleza, referente à matrícula nº 3.574, com 

área de 24.200,00 m2, matrícula nº 8.122, com área de 38.700,00 m2, totalizando 

62.900,00 m2 e parte do Lote Rural nº 24, com área de 38.100 m2 da 4ª Secção Fortaleza, 

referente à Matricula nº. 1869, ambas registradas junto ao Cartório de Registros Públicos 

da Comarca de Seberi/RS; 

     
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
     
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  
     
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
SEBERI/RS, 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
 
 
      CLEITON BONADIMAN 
      PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 122 /2019. 
 
   Excelentíssimo Senhor Presidente,  
   Excelentíssimos Senhores Vereadores: 
 
 
   Ao cumprimentá-los vimos pela presente encaminhar para apreciação e 
votação, apresentando as devidas razões que inspiram o presente Projeto de Lei que altera 
dispositivo da Lei Municipal nº 4.335, de 06 de setembro de 2019 e dá outras providências. 
 

Trata a referida lei sobre ampliação do perímetro urbano do município de 
Seberi. 

 
   Com esta proposta estaremos oferecendo a futuros empreendedores, 
tanto no sentido de implantar loteamentos, quanto na oportunidade de aquisição de terrenos 
mais baratos para a construção de suas casas, bem como, regularizarem as já construídas, que 
dependem dessa ampliação.     
        
        Por outro lado, após aprovado, os terrenos localizados dentro dessa área, 
considerados por sua finalidade, uso e ocupação como urbanos, garantem ao poder público, 
condição de tributar, podendo cobrar o IPTU, e ao mesmo tempo, garantir aos moradores a 
coleta do lixo e outros serviços urbanos.  
 
             Todos os locais constantes nas propostas de ampliação do perímetro 
urbano, são muito próximos do centro da cidade, distantes aproximadamente há 700 metros da 
Avenida General Flores da Cunha, proximidades da Praça da Paz, muito próprios para 
implantação de núcleos habitacionais.  
 
              A cidade de Seberi vem passando por um rápido processo de crescimento 
urbanístico, havendo a necessidade de algumas ampliações, atualmente prejudicadas pela 
limitação do nosso perímetro urbano.  
 
   Assim, na certeza da compreensão dessa Egrégia Casa de Leis, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei, requerendo seja dado ao mesmo, tramitação em 
regime de URGÊNCIA. 
 
   Atenciosamente. 
 
 
   CLEITON BONADIMAN 
   PREFEITO MUNICIPAL 
 


