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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 18/2019 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PERMUTAR 
ÁREA DE TERRAS PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DE ESCOLA 
MUNICIPAL, 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, 
 

   FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
  
   Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar uma área de propriedade 
do Município de Seberi com área de propriedade do Senhor Manoel Otávio Braga, com a finalidade 
de construção de uma Escola Municipal de Educação de Ensino Fundamental na Comunidade 
denominada Linha Nova, zona rural do Município de Seberi, conforme descrição a baixo: 
 

ÁREA DE MANOEL OTÁVIO BRAGA: 
 
Uma fração de terras de parte do lote Rural nº 75, da 7ª Secção Fortaleza, com a área de Treze Mil, 
Setecentos e Sessenta e Três vírgula Noventa e Três metros quadrados (13.763,93m2), de 
propriedade de MANOEL OTAVIO BRAGA, situado na Linha Nova, as margens da  RS/587, do KM 
7.992,62metros ao KM 8.156,91metros, neste município de SEBERI-RS, com as seguinte 
confrontações: AO NORTE, por uma linha, onde mede 164,29 metros, com a faixa de domínio da 
RS/587, de propriedade do Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem do Rio Grande do Sul 
(DAER), onde faz frente;  
AO SUL, por uma linha, onde mede 125,00 metros, com fração de terras do mesmo Lote Rural nº 75, 
de propriedade de Manoel Otavio Braga;  
AO LESTE, por uma linha, onde mede 95,00 metros, com fração de terras do mesmo Lote Rural nº 75, 
de propriedade de Manoel Otavio Braga; 
AO OESTE, por uma linha, onde mede 102,06 metros, com fração de terras de parte dos lotes Rurais 
nºs 44, 75 e 76, de propriedade de Cerli Hermes da Cruz;    
 

ÁREA MUNICIPAL: 
 
Uma fração de terras urbanas, com a área de 575,77m2, (Quinhentos e Setenta e Cinco Virgula 
Setenta e Sete metros quadrados), situado na Rua Olga de Queiroz distante 10,69 metros da Rua João 
Batista de Queiroz, lado ímpar, nesta cidade,  Confrontando:  AO NOROESTE, por uma linha que mede 
18,35 metros, com o Quarto Imóvel, de propriedade do Município de Seberi; AO NORDESTE, por uma 
linha com  os Lotes nºs 01 e 12 da Quadra C do Loteamento Follmann II, onde mede 31,46 metros; 
AO SUDESTE por uma linha onde mede 17,85 metros, onde faz frente, com Prolongamento da Rua 
Olga de Queiroz; e AO SUDOESTE, por uma linha onde mede 34,08 metros, com terras de Luceval 
Queiroz; 
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QUARTEIRÃO: O Quarteirão é formado pelas Ruas: João Batista de Queiroz, Olga de Queiroz, Edila de 
Queiroz Follmann, Procópio Antônio de Queiroz Filho, Alvina Follmann e frações de terras dos lotes 
rurais nºs 26,27,28 e 29, da 4ª Secção Fortaleza. 
 
    Art. 2º - Caso o município não efetue a construção da Escola de que 
trata o artigo 1º da presente Lei no prazo de até 03 (três) anos, proceder-se-á na reversão da permuta. 
 
    Art. 3º - São integrantes da presente Lei croquis de localização das 
áreas objeto das permutas, matrículas no Registro de Imóvel da Comarca de Seberi-RS das respectivas 
áreas, bem como laudo de avaliação exarado por comissão designada por Portaria Municipal. 
 

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria. 
 
                                       Art. 5º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 4.409, de 25 de abril de 
2018. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 01 DE MARÇO DE 2019. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
  PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 18/2019 

 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores 

 
  Ao cumprimentá-los vimos pelo presente encaminhar para apreciação e votação, 
apresentando as devidas razões que inspiram o presente Projeto de Lei que: “AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL PERMUTAR ÁREA DE TERRAS PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DE ESCOLA 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”. 
 
    Trata o presente Projeto de Lei, sobre a permuta de área municipal por 
área particular visando a construção de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental na 
Comunidade de Linha Nova. 
    Os recursos financeiros para edificar a referida Escola serão oriundos 
do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. 
 
    A área municipal localizada na referida Comunidade é insuficiente para 
abrigar a nova Escola, em razão da necessidade de amplo espaço para comportar 12 salas de aula, 
refeitório, área de lazer, bloco pedagógico, laboratórios de ciências e informática, biblioteca, sala de 
professores, sala de vídeo, ginásio de esportes com vestiários e sanitários, além de área de lazer ao 
ar livre e parquinho infantil para atender a aproximadamente 450 alunos. 
 
    Em reunião realizada na comunidade, moradores locais indicaram a 
área do Senhor João Valdir Alves de Borda para realização da referida permuta verificou-se ser a 
mesma ideal para o atendimento da necessidade e interesse público naquela oportunidade. Contudo, 
quando da análise do solo para realização de serviços de máquinas, foi considerada a mesma 
demasiadamente rochosa e íngreme, com necessidade de investimento alto para nivelamento da 
área e facilidade de acesso.  
 
    Considerando o acima mencionado, foi realizada nova reunião com 
moradores da Localidade de Linha Nova, que indicaram a área do Senhor Manoel Otávio Braga, a 
qual encontra-se em melhor localização e em terras menos acidentadas, cujo custo de terraplanagem 
será mais acessível. 
 
    Pelos motivos acima apresentados e por objetivar o interesse público 
geral, esperamos contar com o voto favorável dos senhores. 
 
            Atenciosamente 
 
 
  

CLEITON BONADIMAN 
  PREFEITO MUNICIPAL  


