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PROJETO DE LEI Nº. 126/2019 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A AFETAR, E 
DENOMINAR LOGRADOUROS PÚBLICOS, E PROMOVER 
DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

CLEITON BONADIMAN, Prefeito Municipal de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 
de suas atribuições legais dispostas na Lei Orgânica Municipal e demais Leis vigentes,  
 

FAZ SABER a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e eu 
promulgo e sanciono a seguinte Lei. 

 
 
Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a promover a afetação ao patrimônio público 

municipal, das seguintes áreas: 
 

I) TRAVESSA “DA ALEGRIA” com a Área de 444,88m2: Travessa da Alegria, com a área de 
Quatrocentos e quarenta e quatro metros e oitenta e oito decímetros quadrados (444,88m2), 
nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha 
com os lotes urbanos nºs. 12, 13, 14 e 15, da quadra nº 4, de propriedade do Município de 
Seberi-RS, onde mede 37,75 metros; AO SUL, por uma linha com os lotes urbanos nºs. 1, 2, 3 
e 4, da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 36,36 metros; 
AO LESTE, por uma linha com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 13,21 metros; e, AO 
OESTE, por uma linha, com a área verde, onde mede 12,69 metros. 

 
II) TRAVESSA “DAS FLORES” com a Área de 396,49m2: Travessa das Flores, com a área de 

Trezentos e noventa e seis metros e quarenta e nove decímetros quadrados (396,49m2), nesta 
cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com os 
lotes urbanos nºs. 5, 6, 7 e 8, , da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, 
onde mede 33,02 metros; AO SUL, por uma linha com o lote urbano nº. 1, da quadra nº 92-A, 
de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 33,02 metros; AO LESTE, por uma linha 
com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 13,21 metros; e, AO OESTE, por uma linha, com a 
área verde, onde mede 13,21 metros. 

  
 
 
Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado proceder o desmembramento, nos 

termos dos limites e confrontações, conforme Levantamento Topográfico, dos lotes, nº 1 da quadra 
nº.1, matriculada sob o nº 13.494, nº.1 da quadra nº. 3, matriculada sob o nº 13.492 e nº.1 da quadra 
nº.4, matriculada sob o nº 13.493, localizados no Loteamento Leonides Kovalski, Rua Gal. David 
Canabarro, esquina com a Rua Ana da Silva Prestes e Rua Idalina Tasso Kovalski, nesta cidade de 
SEBERI-RS, registrado no Livro nº 2, RG, do Registro de Imóveis da Comarca de SEBERI/RS, tudo 
conforme descrição a seguir:  
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CONFRONTAÇÕES GERAIS da Matricula nº 13.494 
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de dois mil, cento e quarenta e oito metros e setenta e três decímetros 
quadrados (2.148,73m2), situado na Rua Gal. David Canabarro, esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, lado par do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 63,10 metros, onde faz 
frente; AO SUDESTE, com a Rua João Ribas, onde mede 61,56 metros; AO NORDESTE, com a Rua Ana 
da Silva Prestes, onde mede 35,21 metros. E AO SUDOESTE, com os lotes nºs 02 e 11, onde mede 
33,80 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
 

DESMEMBRAMENTO  
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área cento e quarenta e quatro metros e dois decímetros quadrados (144,02m2), 
situado na Rua Gal. David Canabarro, distante 54,60 metros da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, lado par do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 8,50 metros, onde faz 
frente; AO SUDESTE, com o lote nº 20, onde mede 8,50 metros; AO NORDESTE, com o lote nº 25, 
onde mede 16,99 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 02, onde mede 16,90 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão e formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte (20), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área cento e quarenta e quatro metros e um decímetros quadrados (144,01m2), 
situado na Rua João Ribas, distante 53,06 metros da esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, lado 
impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 1, onde mede 8,50 metros; AO SUDESTE, com a Rua 
João Ribas, onde mede 8,50 metros, onde faz frente; AO NORDESTE, com o lote nº 21, onde mede 
16,99 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 11, onde mede 16,90 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e um (21), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e quatro metros e oitenta decímetros quadrados 
(144,80m2), situado na Rua João Ribas, distante 44,56 metros da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as 
seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 25, onde mede 8,50 metros; AO SUDESTE, 
com a Rua João Ribas, onde mede 8,50 metros, onde faz frente; AO NORDESTE, com o lote nº 22, 
onde mede 17,08 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 20, onde mede 16,99 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão e formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e dois (22), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e cinco metros e cinquenta e nove decímetros 
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quadrados (145,59m2), situado na Rua João Ribas, distante 36,06 metros da esquina com a Rua Ana 
da Silva Prestes, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as 
seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 26, onde mede 8,50 metros; AO SUDESTE, 
com a Rua João Ribas, onde mede 8,50 metros, onde faz frente; AO NORDESTE, com o lote nº 23, 
onde mede 17,17 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 21, onde mede 17,08 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e três (23), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e seis metros e trinta e sete decímetros 
quadrados (146,37m2), situado na Rua João Ribas, distante 27,56 metros da esquina com a Rua Ana 
da Silva Prestes, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as 
seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 27, onde mede 8,50 metros; AO SUDESTE, 
com a Rua João Ribas, onde mede 8,50 metros, onde faz frente; AO NORDESTE, com o lote nº 24, 
onde mede 17,27 metros, e, AO SUDOESTE, com o lote nº 22, onde mede 17,17 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão e formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e quatro (24), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e sete metros e dezesseis decímetros quadrados 
(147,16m2), situado na Rua João Ribas, distante 19,06 metros da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as 
seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 28, onde mede 8,50 metros; AO SUDESTE, 
com a Rua João Ribas, onde mede 8,50 metros, onde faz frente; AO NORDESTE, com os lotes nºs 31 
e 32, onde mede 17,36 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 23, onde mede 17,27 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e cinco (25), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e quatro metros e oitenta e um decímetros 
quadrados (144,81m2), situado na Rua Gal. David Canabarro, distante 46,10 metros da esquina com 
a Rua Ana da Silva Prestes, lado par do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. 
com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 8,50 
metros, onde faz frente; AO SUDESTE, com o lote nº 21, onde mede 8,50 metros; AO NORDESTE, com 
o lote nº 26, onde mede 17,09 metros. e AO SUDOESTE, com o lote nº 01, onde mede 16,99 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e seis (26), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e cinco metros e sessenta decímetros quadrados 
(145,60m2), situado na Rua Gal. David Canabarro, distante 37,60 metros da esquina com a Rua Ana 
da Silva Prestes, lado par do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as 
seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 8,50 metros, 
onde faz frente; AO SUDESTE, com o lote nº 22, onde mede 8,50 metros; AO NORDESTE, com o lote 
nº 27, onde mede 17,18 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 25, onde mede 17,09 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
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Um terreno Urbano, número vinte e sete (27), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e seis metros e trinta e nove decímetros 
quadrados (146,39m2), situado na Rua Gal. David Canabarro, distante 29,10 metros da esquina com 
a Rua Ana da Silva Prestes, lado par do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. 
com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 8,50 
metros, onde faz frente; AO SUDESTE, com o lote nº 23, onde mede 8,50 metros; AO NORDESTE, com 
o lote nº 28, onde mede 17,27 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 26, onde mede 17,18 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e oito (28), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e quarenta e sete metros e dezoito decímetros quadrados 
(147,18m2), situado na Rua Gal. David Canabarro, distante 20,60 metros da esquina com a Rua Ana 
da Silva Prestes, lado par do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as 
seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 8,50 metros, 
onde faz frente; AO SUDESTE, com o lote nº 24, onde mede 8,50 metros; AO NORDESTE, com os lotes 
nºs 29 e 30, onde mede 17,36 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 27, onde mede 17,27 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número vinte e nove (29), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e setenta e seis metros e sessenta decímetros quadrados 
(176,60m2), situado na Rua Gal. David Canabarro, esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, lado par 
do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes Confrontações: 
AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 20,60 metros, onde faz frente; AO 
SUDESTE, com o lote nº 30, onde mede 20,21 metros; AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, 
onde mede 8,78 metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 28, onde mede 8,54 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número trinta (30), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área cento e setenta e seis metros e sessenta decímetros quadrados (176,60m2), 
situado na Rua Ana da Silva Prestes, distante 8,78 metros da esquina com a Rua Gal. David Canabarro, 
lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 29, onde mede 20,21 metros; AO SUDESTE, com o lote 
nº 31, onde mede 19,83 metros; AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 8,83 
metros, onde faz frente; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 28, onde mede 8,82 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número trinta e um (31), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e sessenta e nove metros e oitenta decímetros quadrados 
(169,80m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, distante 8,93 metros da esquina com a Rua João 
Ribas, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 30, onde mede 19,83 metros; AO SUDESTE, com o lote 
nº 32, onde mede 19,45 metros; AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 8,66 
metros, onde faz frente; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 24, onde mede 8,71 metros. 
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QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
Um terreno Urbano, número trinta e dois (32), na quadra número um (01), do LOTEAMENTO 
LEONIDES KOVALSKI, com a área cento e sessenta e nove metros e oitenta decímetros quadrados 
(169,80m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, esquina com a Rua João Ribas, lado impar do 
logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes Confrontações: AO 
NOROESTE, com o lote nº 31, onde mede 19,45 metros; AO SUDESTE, com a Rua João Ribas, onde 
mede 19,06 metros, onde faz frente; AO NORDESTE, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 8,93 
metros; e, AO SUDOESTE, com o lote nº 24, onde mede 8,71 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Ana da Silva Prestes, 
Rua João Ribas e Rua Idalina Tasso Kovalski.  
 
 

CONFRONTAÇÕES GERAIS da Matricula nº 13.492 
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número três (03), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de quinhentos e setenta e um metros e vinte e um decímetros quadrados 
(571,21m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, esquina com a Rua Gal. David Canabarro, lado 
impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 18,00 metros; AO 
SUDESTE, com a Rua João Ribas, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso 
Kovalski, onde mede 31,93 metros, onde faz frente; e AO SUDOESTE, com a Área Verde 01, onde 
mede 31,54 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  

 
 

DESMEMBRAMENTO  
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número três (03), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de cento e quarenta e três metros e dois decímetros quadrados (143,02m2), 
situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, esquina com a Rua Gal. David Canabarro, lado impar do 
logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes Confrontações: AO 
NOROESTE, com a Rua Gal. David Canabarro, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com o lote nº 
2, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde mede 7,99 
metros, onde faz frente; e AO SUDOESTE, com a Área Verde 01, onde mede 7,90 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
Um terreno Urbano, número um (02), na quadra número três (03), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de cento e quarenta e dois metros e setenta e dois decímetros quadrados 
(142,72m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, distante 7,99 metros da esquina com a Rua Gal. 
David Canabarro,  lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com 
as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 1, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, 
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com o lote nº 3, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde 
mede 7,98 metros, onde faz frente; e, AO SUDOESTE, com a Área Verde 01, onde mede 7,88 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
Um terreno Urbano, número um (03), na quadra número três (03), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de cento e quarenta e dois metros e setenta e três decímetros quadrados 
(142,73m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, distante 15,97 metros da esquina com a Rua Gal. 
David Canabarro,  lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com 
as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 2, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, 
com o lote nº 4, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde 
mede 7,98 metros, onde faz frente; e AO SUDOESTE, com a Área Verde 01, onde mede 7,88 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
Um terreno Urbano, número um (04), na quadra número três (03), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de cento e quarenta e dois metros e setenta e quatro decímetros quadrados 
(142,74m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, esquina com a Rua João Ribas,  lado impar do 
logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes Confrontações: AO 
NOROESTE, com o lote nº 3, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com a Rua João Ribas, onde 
mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde mede 7,98 metros, onde 
faz frente; e AO SUDOESTE, com a Área Verde 01, onde mede 7,88 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
 

CONFRONTAÇÕES GERAIS da Matricula nº 13.493 
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número quatro (04), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de seiscentos e quarenta e três metros quadrados (643,00m2), situado na 
Rua Idalina Tasso Kovalski, esquina com a Rua João Ribas, lado impar do logradouro, Bairro Boca da 
Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com a Rua João 
Ribas, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com a área Verde já registrada, onde mede 18,00 
metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde mede 35,69 metros, onde faz frente; 
e, AO SUDOESTE, com a Área Verde 02, onde mede 35,75 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  

 
DESMEMBRAMENTO  

 
Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número quatro (04), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de Cento e Sessenta e um metros e cinco decímetros quadrados (161,05m2), 
situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, esquina com a Rua João Ribas, lado impar do logradouro, Bairro 
Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, com a 
Rua João Ribas, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com o lote nº 2, onde mede 18,00 metros; 
AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde mede 8,93 metros, onde faz frente; e AO 
SUDOESTE, com a Área Verde 02, onde mede 8,96 metros. 
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QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
Um terreno Urbano, número um (02), na quadra número quatro (04), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de Cento e Sessenta metros e sessenta e cinco decímetros quadrados 
(160,65m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, distante 8,93 metros da esquina com a Rua João 
Ribas, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 1, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com o lote 
nº 3, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde mede 8,92 
metros, onde faz frente; e AO SUDOESTE, com a Área Verde 02, onde mede 8,93 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
Um terreno Urbano, número um (03), na quadra número quatro (04), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de Cento e Sessenta metros e sessenta e cinco decímetros quadrados 
(160,65m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, distante 17,85 metros da esquina com a Rua João 
Ribas, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 2, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com o lote 
nº 4, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde mede 8,92 
metros, onde faz frente; e, AO SUDOESTE, com a Área Verde 02, onde mede 8,93 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
Um terreno Urbano, número um (04), na quadra número quatro (04), do LOTEAMENTO LEONIDES 
KOVALSKI, com a área de Cento e Sessenta metros e sessenta e cinco decímetros quadrados 
(160,65m2), situado na Rua Idalina Tasso Kovalski, distante 26,77 metros da esquina com a Rua João 
Ribas, lado impar do logradouro, Bairro Boca da Picada, nesta cidade de SEBERI/RS. com as seguintes 
Confrontações: AO NOROESTE, com o lote nº 3, onde mede 18,00 metros; AO SUDESTE, com a área 
Verde já registrada, onde mede 18,00 metros; AO NORDESTE, com a Rua Idalina Tasso Kovalski, onde 
mede 8,92 metros, onde faz frente; e AO SUDOESTE, com a Área Verde 02, onde mede 8,93 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Gal. David Canabarro, Rua Idalina Tasso 
Kovalski, Rua João Ribas e por uma sanga sem denominação e com a chácara nº 37.  
 
 

Art. 3º -Fica o Poder Executivo Municipal autorizado proceder desmembramento nos termos 
descritos dos limites e confrontações, conforme Levantamento Topográfico, do lote, nº 1 da quadra 
nº.92, matriculada sob o nº 12.977, localizados no Loteamento Santo Inácio, Rua Ana da Silva Prestes, 
lado ímpar, distante 26,01 metros da Rua Rosalinda Locatelli Frizon,  nesta cidade de SEBERI-RS, 
registrado no Livro nº 2, RG, do Registro de Imóveis da Comarca de SEBERI/RS, conforme descrição a 
seguir:  

 
CONFRONTAÇÕES GERAIS da Matricula nº 12.977 

 
Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de quatro mil, trezentos e um metros e noventa decímetros quadrados 
(4.301,90m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, lado impar, distante 26,01 metros da Rua 
Rosalinda Locatelli Frizon, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO 
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NOROESTE, por uma linha com os lotes urbanos nºs. 1, 2, 3, 4 e 5, de propriedade do Município de 
Seberi-RS, onde mede 39,82 metros; AO SUL, por uma linha com a Área Verde, onde mede 30,00 
metros; AO LESTE, por uma linha com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 143,48 metros; e, AO 
OESTE, por duas linhas quebradas, com a área verde, uma com 62,39 metros, e outra com 65,00 
metros, totalizando 127,39 metros. 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Rosalinda Locatelli Frizon,  Rua Ana da Silva 
Prestes e Área Verde.  
 

DESMEMBRAMENTO  
 

LOTES da QUADRA Nº 4 
 

Um terreno Urbano, número doze (12), na quadra número quatro (4), do LOTEAMENTO SANTO 
INÁCIO, com a área de duzentos e vinte e sete metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados 
(227,55m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, esquina da Travessa “A”, nesta cidade de SEBERI-
RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com os lotes urbanos nºs. 1 e 2, 
da quadra nº 4, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 16,78 metros; AO SUL, por 
uma linha com a Travessa “A”, onde mede 8,50 metros; AO LESTE, por uma linha com a Rua Ana da 
Silva Prestes, onde mede 19,81 metros; e AO OESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 13, onde 
mede 18,00 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Rosalinda Locatelli Frizon, Rua Ana da Silva 
Prestes, Travessa “A” e Área Verde.  
 
Um terreno Urbano, número Treze (13), na quadra número quatro (4), do LOTEAMENTO SANTO 
INÁCIO, com a área de cento e cinquenta e três metros quadrados (153,00m2), situado na Travessa 
“A”, distante 8,50 metros da esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, com 
as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com os lotes urbanos n.º. 2 e 3, da quadra 
nº 4, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 8,50 metros; AO SUL, por uma linha com 
a “Travessa A”, onde mede 8,50 metros; AO LESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 12, onde 
mede 18,00 metros; e AO OESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 14, onde mede 18,00 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Rosalinda Locatelli Frizon,  Rua Ana da Silva 
Prestes, Travessa “A” e Área Verde.  
 
Um terreno Urbano, número Quatorze (14), na quadra número quatro (4), do LOTEAMENTO SANTO 
INÁCIO, com a área de cento e cinquenta e três metros quadrados (153,00m2), situado na Travessa 
“A”, distante 17,00 metros da esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, 
com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com os lotes urbanos nºs. 3 e 4, da 
quadra nº 4, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 8,50 metros; AO SUL, por uma 
linha com a Travessa “A”, onde mede 8,50 metros; AO LESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 
13, onde mede 18,00 metros; e AO OESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 15, onde mede 18,00 
metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Rosalinda Locatelli Frizon,  Rua Ana da Silva 
Prestes, Travessa “A” e Área Verde.  
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Um terreno Urbano, número Quinze (15), na quadra número quatro (4), do LOTEAMENTO SANTO 
INÁCIO, com a área de cento e sessenta e quatro metros e cinquenta e nove decímetros quadrados 
(164,59m2), situado na Travessa “A”, distante 25,50 metros da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha 
com os lotes urbanos nºs. 4 e 5, da quadra nº 4, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde 
mede 6,04 metros; AO SUL, por uma linha com a Travessa “A”, onde mede 12,25 metros; AO LESTE, 
por uma linha, com o lote urbano nº 14, onde mede 18,00 metros; e AO OESTE, por uma linha, com 
a área verde, onde mede 19,04 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Rosalinda Locatelli Frizon,  Rua Ana da Silva 
Prestes, Travessa “A” e Área Verde.  
 
 

LOTES da QUADRA Nº 92 
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e vinte e um metros e zero um  decímetros quadrados 
(121,01m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, esquina da Travessa “A”, nesta cidade de SEBERI-
RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com a Travessa “A”, onde mede 
10,86 metros; AO SUL, por uma linha com o lote urbano nº 5, da quadra nº 92, de propriedade do 
Município de Seberi-RS, onde mede 2,58 metros; AO LESTE, por uma linha com a Rua Ana da Silva 
Prestes, onde mede 19,81 metros; e, AO OESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 2, da quadra nº 
92, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 18,00 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde.  
 
Um terreno Urbano, número dois (02), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e cinquenta e três metros quadrados (153,00m2), situado na 
Travessa “A”, distante 10,86 metros da esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade de 
SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com a Travessa “A”, onde 
mede 8,50 metros; AO SUL, por uma linha com o lote urbano nº 5, da quadra nº 92, de propriedade 
do Município de Seberi-RS, onde mede 8,50 metros; AO LESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 
1, onde mede 18,00 metros; e AO OESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 3, onde mede 18,00 
metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Travessa Rua “A”, Rua Ana da Silva Prestes, 
Travessa “B” e Área Verde. 
 
Um terreno Urbano, número três (03), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e cinquenta e três metros quadrados (153,00m2), situado na 
Travessa “A”, distante 19,36 metros da esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade de 
SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha com a Travessa “A”, onde 
mede 8,50 metros; AO SUL, por uma linha com os lotes urbanos nºs 5 e 6, da quadra nº 92, de 
propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 8,50 metros; AO LESTE, por uma linha, com o 
lote urbano nº 2, onde mede 18,00 metros; e AO OESTE, por uma linha, com o lote urbano nº 4, onde 
mede 18,00 metros; 
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QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde. 
 
Um terreno Urbano, número quatro (04), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de duzentos e oito metros  e oitenta e sete decímetros quadrados 
(208,87m2), situado na Travessa “A”, distante 27,86 metros da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha 
com a Travessa “A”, onde mede 8,50 metros; AO SUL, por uma linha com os lotes urbanos nºs 6, 7 e 
8, da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 14,71 metros; AO LESTE, 
por uma linha, com o lote urbano nº 3, onde mede 18,00 metros; e AO OESTE, por uma linha, com a 
área verde, onde mede 19,04 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão e formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde. 
 
Um terreno Urbano, número cinco (05), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e cinquenta e dois metros  e dezoito decímetros quadrados 
(152,18m2), situado na Travessa “B”, esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade de SEBERI-
RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha, com os lotes urbanos nºs 1, 2 e 
3, da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 12,60 metros; AO SUL, 
por uma linha, com a Travessa “B”, onde mede 4,31 metros; AO LESTE, por uma linha, com a Rua Ana 
da Silva Prestes, onde mede 19,81 metros; e AO OESTE, por uma linha, com a o lote urbano nº 6, 
onde mede 18,00 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão e formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde. 
 
Um terreno Urbano, número seis (06), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e quarenta e oito metros  e cinquenta e um decímetros 
quadrados (148,51m2), situado na Travessa “B”, distante 4,31 metros, da esquina com a Rua Ana da 
Silva Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma 
linha, com o lotes urbanos nºs 3 e 4, da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, 
onde mede 8,25 metros; AO SUL, por uma linha, com a Travessa “B”, onde mede 8,25 metros; AO 
LESTE, por uma linha, com a o lote urbano nº 5, onde mede 18,00 metros; e, AO OESTE, por uma 
linha, com a o lote urbano nº 7, onde mede 18,00 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão e formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde. 
 
Um terreno Urbano, número sete (07), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e quarenta e oito metros  e cinquenta decímetros quadrados 
(148,50m2), situado na Travessa “B”, distante 12,56 metros, da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha, 
com o lote urbano nº 4, da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 8,25 
metros; AO SUL, por uma linha, com a Travessa “B”, onde mede 8,25 metros; AO LESTE, por uma 
linha, com a o lote urbano nº 6, onde mede 18,00 metros; e, AO OESTE, por uma linha, com a o lote 
urbano nº 8, onde mede 18,00 metros; 
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QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde. 
 
Um terreno Urbano, número oito (08), na quadra número noventa e dois (92), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de cento e cinquenta e dois metros  e dezoito decímetros quadrados 
(152,18m2), situado na Travessa “B”, distante 20,81 metros, da esquina com a Rua Ana da Silva 
Prestes, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha, 
com o lote urbano nº 4, da quadra nº 92, de propriedade do Município de Seberi-RS, onde mede 5,19 
metros; AO SUL, por uma linha, com a Travessa “B”, onde mede 12,21 metros; AO LESTE, por uma 
linha, com o lote urbano nº 7, onde mede 18,00 metros; e, AO OESTE, por duas linhas, com a área 
verde, onde mede 11,62 metros e 7,73 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Travessa “A”, Rua Ana da Silva Prestes, Travessa 
“B” e Área Verde. 
 

LOTES da QUADRA Nº 92-A 
 

Um terreno Urbano, número um (01), na quadra número noventa e dois (92-A), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de novecentos e cinquenta e nove metros e quarenta e cinco decímetros 
quadrados (959,45m2), situado na Travessa “B”, esquina com a Rua Ana da Silva Prestes, nesta cidade 
de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha, com a Travessa “B”, 
onde mede 33,02 metros; AO SUL, por uma linha, com o lote urbano nº 2, da quadra nº 92-A, de 
propriedade do Município de Seberi/RS, onde mede 30,04 metros; AO LESTE, por uma linha, com a 
Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 38,11 metros; e, AO OESTE, por uma linha, com a área verde, 
onde mede 25,86 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Ana da Silva Prestes, Travessa “B” e Área 
Verde. 
 
Um terreno Urbano, número dois (02), na quadra número noventa e dois (92-A), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de duzentos e setenta metros e trinta e cinco decímetros quadrados 
(270,35m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, distante 38,11 metros, da esquina com a Travessa 
“B”, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma linha, com 
o lote urbano nº 1, da quadra nº 92-A, de propriedade do Município de Seberi/RS, onde mede 30,04 
metros; AO SUL, por uma linha, com o lote urbano nº 3, da quadra nº 92-A, de propriedade do 
Município de Seberi/RS, onde mede 30,04 metros; AO LESTE, por uma linha, com a Rua Ana da Silva 
Prestes, onde mede 9,01 metros; e, AO OESTE, por uma linha, com a área verde, onde mede 9,01 
metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Ana da Silva Prestes, Travessa “B” e Área 
Verde. 
 
Um terreno Urbano, número três (03), na quadra número noventa e dois (92-A), do LOTEAMENTO 
SANTO INÁCIO, com a área de duzentos e noventa e cinco metros e trinta e quatro decímetros 
quadrados (295,34m2), situado na Rua Ana da Silva Prestes, distante 47,12 metros, da esquina com 
a Travessa “B”, nesta cidade de SEBERI-RS, com as seguintes Confrontações: AO NOROESTE, por uma 
linha, com o lote urbano nº 2, da quadra nº 92-A, de propriedade do Município de Seberi/RS, onde 
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mede 30,04 metros; AO SUL, por uma linha, com a área verde, onde mede 30,00 metros; AO LESTE, 
por uma linha, com a Rua Ana da Silva Prestes, onde mede 10,50 metros; e, AO OESTE, por uma linha, 
com a área verde, onde mede 9,19 metros; 
QUARTEIRÃO: O quarteirão é formado pelas ruas: Rua Ana da Silva Prestes, Travessa “B” e Área 
Verde. 
 

 
                   Art. 4º. Integram a presente Lei os Memoriais Descritivos, Croquis, Matrículas 
nº 13.494, 13.492 e 13.493, e 12.977, além da e ART nº 9019445. 

 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 22 DE NOVEMBRO DE 2019. 
                                                                  

     CLEITON BONADIMAN 
                                                                                     PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 126/2019 

 
    Senhor Presidente 
    Senhores Vereadores 

 
Ao cumprimenta-los cordialmente, encaminhamos a Vossa Excelência, para que seja 

submetido à apreciação e aprovação dessa colenda Câmara Municipal, o presente Projeto de Lei,  
 
As matrículas de que trata o Projeto de Lei e estão sendo objeto de desmembramento, para 

criação de novos lotes, o que vem de encontro a situação habitacional no nosso município, diante da 
necessidade de mais áreas de interesse social, para atender a demanda atual e especialmente em 
razão da vinda de novas famílias menos abastadas, que por diversos motivos se encontram em 
situação de vulnerabilidade. 

 
Visa o referido projeto a obtenção de novos lotes, os quais serão futuramente destinados à 

construção unidades habitacionais para beneficiários de baixa renda. 
 
Serão 35 novos lotes a serem disponibilizados pelo Poder público à população de baixa 

renda, de acordo com a legislação municipal vigente. 
 
Nestas condições, considerando-se as circunstâncias, rogamos a análise e aprovação do 

Projeto, em regime de Urgência, oportunidade em que reiteramos o nosso elevado apreço e distinta 
consideração. 

 
Atenciosamente, 

 
CLEITON BONADIMAN, 

Prefeito Municipal. 
 
 


