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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 139/2019. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER 
EM DOAÇÃO ÁREA E DESMEMBRAR IMÓVEL 
REGISTRADO NAS MATRÍCULAS Nº 60 E 9.875 DO 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
SEBERI/RS, LIVRO 2, 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. Fica o Poder Executivo Muicipal autorizado a receber área por doação e realizar um 

desmembramento de solo urbano a partir da matricula nº 12.326, com área de 6.500,71 m², situada na 
Rua Domingos Zanchi, distante 200,00 metros da esquina com a Avenida Fortaleza, na quadra número 
setenta e oito (78), nesta cidade de Seberi/RS nos seguintes termos: 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO E DOAÇÃO DE ARRUMANETO AO 

MUNICIPIO DE SEBERI 
Matricula: 12.326 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
Área: 6.500,71 m² (seis mil e quinhentos metros com setenta e um decímetros quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras com a área de seis mil e quinhentos metros com setenta e um 

decímetros quadrados (6.500,71 m²), situado na Rua Domingos Zanchi, distante 200,00 metros da 
esquina com a Avenida Fortaleza, quadra número setenta e oito (78), neste município, confrontando: 
ao NORTE, por uma linha de 185,71 metros, com fração do mesmo lote rural nº 58; ao SUL, por uma 
linha de 185,71 metros, sendo 31,55 metros com a chácara nº 4-A, mais 12,00 metros, com a Rua 
Domingos Zanchi e 142,16 metros com a chácara nº 4-A; ao LESTE, por uma linha de 35,00 metros, com 
fração de terras do mesmo lote rural nº 58; ao OESTE, por uma linha de 35,00 metros, sendo 33,50 
metros, com o lote urbano nº 08, da mesma quadra nº 78, de propriedade de Itamar Norberto Follmann 
e por 1,50 metros com a Rua João Follmann.      

         
SITUAÇÃO POSTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO E DOAÇÃO DE ARRUAMENTO AO 

MUNICIPIO DE SEBERI 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
Adquirente (s): Município de Seberi 
D1 – Área a desmembrar: 118,50 m² (cento e dezoito metros e cinquenta decímetros 

quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras, destinada ao Prolongamento da Rua João Follmann, com área 

de cento e dezoito metros com cinquenta decímetros quadrados (118,50 m²), fazendo esquina com a 
Rua Domingos Zanchi, neste município, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 43,06 metros, com 
a Rua João Follmann; ao SUL, por uma linha de 42,98 metros, sendo 13,00 metros com o lote urbano nº 
09, da mesma quadra nº 78, 20,68 metros com o lote urbano nº 10, da mesma quadra nº 78, e 9,30 
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metros com a Rua Domingos Zanchi; ao LESTE, por uma linha de 2,72 metros, com fração de terras da 
quadra nº 78-A; ao OESTE, por uma linha de 2,81 metros, com a Rua João Follmann. 

 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
Adquirente (s): Município de Seberi 
D2 – Área a desmembrar: 299,72 m² (duzentos e noventa e nove metros e setenta e dois 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras, destinada ao Prolongamento da Rua Domingos Zanchi, com 

área de duzentos e noventa e nove metros e setenta e dois decímetros quadrados (299,72 m²), fazendo 
esquina com a Rua João Follmann, neste município, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 9,30 
metros, com a Rua João Follmann; ao SUL, por uma linha de 9,29 metros, com a Rua Domingos Zanchi; 
ao LESTE, por uma linha de 32,44 metros, sendo 16,22 metros com o lote urbano nº 01, da quadra nº 
78-A, e 16,22 metros com o lote urbano nº 02, da quadra nº 78-A; ao OESTE, por uma linha de 32,40 
metros, sendo 16,20 metros com o lote urbano nº 10, da quadra nº 78, e 16,20 metros com o lote urbano 
nº 11, da quadra nº 78. 

 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
D3 – Área a desmembrar: 401,38 m² (quatrocentos e um metros com trinta e oito decímetros 

quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano nº 09, da quadra número setenta e oito (78),  com área de quatrocentos 

e um metros com trinta e oito decímetros quadrados (401,38 m²), situado na Rua João Follmann, 
distante 20,68 metros da esquina com a Rua Domingos Zanchi, nesta cidade, confrontando: ao NORTE, 
por uma linha de 13,00 metros, com a Rua João Follmann; ao SUL, por uma linha de 12,00 metros, com 
a chácara nº 4-A; ao LESTE, por uma linha de 32,33 metros, sendo 16,16 metros com o lote urbano nº 
10, da mesma quadra nº 78, e 16,16 metros com o lote urbano nº 11, da mesma quadra nº 78; ao OESTE, 
por uma linha de 32,18 metros, com o lote urbano nº 08, da mesma quadra nº 78, de propriedade de 
Itamar Norberto Follmann. 

 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
D4 – Área a desmembrar: 332,78 m² (trezentos e trinta e dois metros com setenta e oito 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano nº 10, da quadra número setenta e oito (78),  com área de trezentos e 

trinta e dois metros com setenta e oito decímetros quadrados (332,78 m²), situado na Rua João 
Follmann, esquina com a Rua Domingos Zanchi, nesta cidade, confrontando: ao NORTE, por uma linha 
de 20,68 metros, com a Rua João Follmann; ao SUL, por uma linha de 20,69 metros, com o lote urbano 
nº 11, da mesma quadra nº 78; ao LESTE, por uma linha de 16,20 metros, com a Rua Domingos Zanchi; 
ao OESTE, por uma linha de 16,16 metros, com o lote urbano nº 09, da mesma quadra nº 78. 

 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
D5 – Área a desmembrar: 332,95 m² (trezentos e trinta e dois metros com noventa e cinco 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano nº 11, da quadra número setenta e oito (78),  com área de trezentos e 

trinta e dois metros com noventa e cinco decímetros quadrados (332,95 m²), situado na Rua Domingos 
Zanchi, distante 16,20 metros da esquina com a Rua João Follmann, nesta cidade, confrontando: ao 
NORTE, por uma linha de 20,69 metros, com o lote urbano nº 10, da mesma quadra nº 78; ao SUL, por 
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uma linha de 20,70 metros, com a chácara nº 4-A; ao LESTE, por uma linha de 16,20 metros, com a Rua 
Domingos Zanchi; ao OESTE, por uma linha de 16,16 metros, com o lote urbano nº 09, da mesma quadra 
nº 78. 
 

Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
D6 – Área a desmembrar: 322,91 m² (trezentos e vinte e dois metros com noventa e um 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano nº 01, da quadra número setenta e oito A (78-A), com área de trezentos 

e vinte e dois metros com noventa e um decímetros quadrados (322,91 m²), situado na Rua Domingos 
Zanchi, esquina com a Rua João Follmann, nesta cidade, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 
20,00 metros, com fração de terras, da mesma quadra nº 78-A, de propriedade de Ilmo Follmann; ao 
SUL, por uma linha de 20,00 metros, com o lote urbano nº 02, da mesma quadra nº 78-A; ao LESTE, por 
uma linha de 16,26 metros, com fração de terras, da mesma quadra nº 78-A, de propriedade de Ilmo 
Follmann; ao OESTE, por uma linha de 16,22 metros, faz frente com a Rua Domingos Zanchi. 

 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
D7 – Área a desmembrar: 322,96 m² (trezentos e vinte e dois metros com noventa e seis 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote urbano nº 02, da quadra número setenta e oito A (78-A), com área de trezentos 

e vinte e dois metros com noventa e seis decímetros quadrados (322,96 m²), situado na Rua Domingos 
Zanchi, distante 16,22 metros da esquina com a Rua João Follmann, nesta cidade, confrontando: ao 
NORTE, por uma linha de 20,00 metros, com o lote urbano nº 01, da mesma quadra nº 78-A; ao SUL, por 
uma linha de 20,00 metros, com a chácara nº 4-A; ao LESTE, por uma linha de 16,26 metros, com fração 
de terras, da mesma quadra nº 78-A, de propriedade de Ilmo Follmann; ao OESTE, por uma linha de 
16,22 metros, faz frente com a Rua Domingos Zanchi. 

 
Proprietário (s): Ilmo Follmann. 
R1 – Área Remanescente: 4.369,51 m² (quatro mil trezentos e sessenta e nove metros com 

cinquenta e um decímetros quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras com a área de quatro mil trezentos e sessenta e nove metros 

com cinquenta e um decímetros quadrados (4.369,51 m²), situado na Rua João Follmann, quadra 
número setenta e oito A (78-A), nesta cidade, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 142,43 metros, 
com fração do lote rural nº 57; ao SUL, por uma linha de 123,44 metros, com a chácara nº 4-A, e por 
outra linha de 20,00 metros com o lote urbano nº 01, da mesma quadra nº 78-A; ao LESTE, por uma 
linha de 35,00 metros, com fração de terras do lote rural nº 58; ao OESTE, por uma linha de 32,52 metros, 
sendo 16,26 metros com o lote urbano nº 01, da mesma quadra nº 78-A,  e 16,26 metros com o lote 
urbano nº 02, da mesma quadra nº 78-A, e por outra linha de 2,72 metros com a Rua Domingos Zanchi.    

 
        
  
Art.2º. Fica o Poder Executivo Muicipal autorizado desmembrar, a partir da matricula nº 60, 

com área de 6.000,00 m², situada na saída para Frederico Westphalen, no lugar denominado de 
“Cabeceira do Lajeado Tesoura”, nesta cidade de Seberi/RS nos seguintes termos: 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO 
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Matricula: 60 
Proprietário (s): Ivo Zanchi. 
Área: 6.000,00 m² (seis mil metros quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras com a área de 6.000,00 m², sem benfeitorias do lote rural nº 57, 

da primeira Secção Fortaleza, situada na saída para Frederico Westphalen, no lugar denominado de 
“Cabeceira do Lajeado Tesoura”, neste município, confrontando: ao NORTE, com terras de Mario 
Rodrigues Martins; ao SUL, com terras de Olivia Follmann; ao LESTE, com a faixa do domínio da BR/386, 
Rodovia Presidente Kennedy; ao OESTE, com terras de Guerino Negrini.              

SITUAÇÃO POSTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO 
Proprietário (s): Ivo Zanchi. 
Adquirente (s): Município de Seberi 
D1 – Área a desmembrar: 291,07 m² (duzentos e noventa e um metros com sete decímetros 

quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras destinada ao Prolongamento da Rua João Follmann, com área 

de duzentos e noventa e um metros com sete decímetros quadrados (291,07 m²), sem benfeitorias do 
lote rural nº 57, da 1° Secção Fortaleza, situado neste município, confrontando: ao NORTE, por uma linha 
de 43,28 metros, com fração de terras do mesmo lote rural nº 57,  de propriedade de Ivo Zanchi; ao SUL, 
por uma linha de 43,06 metros, com a Rua João Follmann; ao LESTE, por uma linha de 6,83 metros, com 
fração de terras do mesmo lote rural nº 57, de propriedade de Ivo Zanchi; ao OESTE, por uma linha de 
6,72 metros, com a Rua João Follmann. 

___________________________________ 
Proprietário (s): Ivo Zanchi. 
R1 – Área Remanescente: 5.708,93 m² (cinco mil setecentos e oito metros com noventa e três 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras com a área de cinco mil setecentos e oito metros com noventa 

e três decímetros quadrados (5.708,93 m²), sem benfeitorias do lote rural nº 57, da 1° Secção Fortaleza, 
situada na saída para Frederico Westphalen, no lugar denominado de “Cabeceira do Lajeado Tesoura”, 
neste município, confrontando: ao NORTE, com terras de Mario Rodrigues Martins; ao SUL, com terras 
de Ilmo Follmann e com a Rua João Follmann onde mede 43,28 metros; ao LESTE, com a faixa do domínio 
da BR/386, Rodovia Presidente Kennedy; ao OESTE, com terras de Guerino Negrini e com a Rua João 
Follmann onde mede 6,83 metros.           

 
Art. 3º. Integram a presente Lei o Memorial Descritivo, Croquis, Matrículas nº 6 e nº 12.326 

e ART nº 10529720. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias, 

especialmente a lei Municipal nº 4.470, de 22 de dezembro de 2018. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 26 DE DEZEMBRO DE 2019. 
 
                                                                      CLEITON BONADIMAN 

                                                                      PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 139/2019. 

 
 
   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: AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER EM DOAÇÃO ÁREA E DESMEMBRAR IMÓVEL REGISTRADO 
NAS MATRÍCULAS Nº 60 E 9.875 DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SEBERI/RS, 
LIVRO 2, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
   O presente Projeto que submetemos a análise de Vossas Excelências é 

revestido da mais pura vontade do Proprietário em desmembras áreas, sendo necessária a destinação 
de parte de seu imóvel para a municipalidade utilizar com a finalidade de servir como via pública.  

 
   A presente autorização de desmembramento faz-se necessária diante da 

atual legislação, e em consequência da necessidade da municipalidade receber área. 
 

   O referido Projeto representa por um lado a vontade do proprietário e 
por outro o do próprio município que estará recebendo área para arrumamento e gerando mais 
impostos e taxas, estimulando a urbanização, acessibilidade e o desenvolvimento social. 

 
    Diante disso e na certeza da compreensão dessa Egrégia Casa de Leis, 

encaminhamos o presente Projeto, requerendo seja dado ao mesmo, tramitação em regime de 
URGÊNCIA. 

 
   Atenciosamente. 
    
 
    
   CLEITON BONADIMAN 
   PREFEITO MUNICIPAL 
 
 

 


