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PROJETO DE LEI Nº 33/2021. 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A 
REALIZAR LOCALIZAÇÃO DE PARCELA URBANA, 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA ORA LOCALIZADA E 
DESMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO E RECEBER 
EM DOAÇÃO PARA ARRUAMENTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação 
vigente. 

Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
Art. 1º. Fica pela presente autorizada a realização localização de parcela urbana, 

retificação de área ora localizada e desmembramento de solo urbano com doação de 
arruamento para o município de Seberi, conforme descrição a seguir: 

 

§1º:  Autoriza, pelo presente realizar a LOCALIZAÇÃO DE PARCELA EM IMÓVEL 
URBANO, área de 26.720,00 m², da matricula n° 10.393, fração da chácara n° 51, situada 
na Rua das Pedras, sem formação de quarteirão, neste município de Seberi/RS. 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR A LOCALIZAÇÃO DE PARCELA - MAT 10.393 

Matrícula: 10.393 
Proprietário (s): Claudionei Santo Chemin (17.720,00 m²), Sociedade Beneficiente São 

Francisco de Salles (3.000,00 m²), Espólio de Valdemar Stan de Oliveira (3.000,00 m²) e Galdino 
Antonio de Vargas (3.000,00 m²). 

Área: 26.720,00 m² (vinte e seis mil e setecentos e vinte metros quadrados). 
IMÓVEL: Uma fração de terras da chácara número Cinquenta e Um (51), com a área 

de Vinte e Seis mil e setecentos e vinte metros quadrados (26.720,00m²), dentro de maior 
área de 35.300m², com uma casa de madeira, galpão e WC, situado neste município, 
confrontado: ao NORTE, com a chácara número 48; ao SUL, com as chácaras números 56 e 
57; ao LESTE, com a chácara número 52; e ao OESTE, com a chácara número 50. 

 
SITUAÇÃO POSTERIOR A LOCALIZAÇÃO DE PARCELA – MAT 10.393 

Proprietário (s): Espólio de Valdemar Stan de Oliveira 

Área: 3.000,00 m² (três mil metros quadrados) 
IMOVEL: Uma fração de terras da chácara número Cinquenta e Um (51), com a área 

de três mil metros quadrados (3.000,00m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, 
neste município Seberi/RS, confrontado: ao NORTE, pela Rua das Pedras aonde mede 93,79 
metros; ao SUL, por uma linha seca de 90,71 metros com terras de propriedade de Claudinei 
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Santo Chemin e por outra linha seca de 4,12 metros com a Rua das Pedras; ao LESTE, pela 
Rua das Pedras aonde mede 40,46 metros; e ao OESTE, por uma linha seca de 35,88 metros, 
com terras de propriedade de Claudinei Santo Chemin e por outra linha seca de 4,97 metros 
com a Rua das Pedras. 

 
§2º: Autoriza, pelo presente a RETIFICAÇÃO DA ÁREA ORA LOCALIZADA, área de 

3.786,35 m², da matricula n° 10.393, fração da chácara n° 51, situada na Rua das Pedras, 
neste município de Seberi/RS. 

 
SITUAÇÃO ANTERIOR A RETIFICAÇÃO DE ÁREA 

Matrícula: 10.393 
Proprietário (s): Espólio de Valdemar Stan de Oliveira 

Área: 3.000 m² (três mil metros quadrados). 
IMOVEL: Uma fração de terras da chácara número Cinquenta e Um (51), com a área 

de três mil metros quadrados (3.000,00m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, 
neste município Seberi/RS, confrontado: ao NORTE, pela Rua das Pedras aonde mede 93,79 
metros; ao SUL, por uma linha seca de 90,71 metros com terras de propriedade de Claudinei 
Santo Chemin e por outra linha seca de 4,12 metros com a Rua das Pedras; ao LESTE, pela 
Rua das Pedras aonde mede 40,46 metros; e ao OESTE, por uma linha seca de 35,88 metros, 
com terras de propriedade de Claudinei Santo Chemin e por outra linha seca de 4,97 metros 
com a Rua das Pedras. 

 
SITUAÇÃO POSTERIOR A RETIFICAÇÃO DE ÁREA 

Proprietário (s): Espólio de Valdemar Stan de Oliveira 

Área: 3.786,35 m² (três mil e setecentos e oitenta e seis metros e trinta e cinco 
decímetros quadrados) 

IMOVEL: Uma fração de terras da chácara número Cinquenta e Um (51), com a área 
de três mil setecentos e oitenta e seis metros e trinta e cinco decímetros quadrados 
(3.786,35m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, neste município de Seberi/RS, 
confrontado: ao NORTE, pela Rua das Pedras aonde mede 93,79 metros; ao SUL, por uma 
linha seca de 90,71 metros com terras de propriedade de Claudinei Santo Chemin e por 
outra linha seca de 4,12 metros com a Rua das Pedras; ao LESTE, pela Rua das Pedras aonde 
mede 40,46 metros; e ao OESTE, por uma linha seca de 35,88 metros, com terras de 
propriedade de Claudinei Santo Chemin e por outra linha seca de 4,97 metros com a Rua 
das Pedras. 

  
§3º: Autoriza, pelo presente o DESMEMBRAMENTO DE SOLO URBANO COM 

DOAÇÃO DE ARRUAMENTO PARA O MUNICÍPO DE SEBERI, a partir da área de 3.786,35 m², 
situada na Rua das Pedras, neste município de Seberi/RS. 
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SITUAÇÃO ANTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO  
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira. 

Área: 3.786,35 m² (três mil e setecentos e oitenta e seis metros e trinta e cinco 
decímetros quadrados) 

IMOVEL: Uma fração de terras da chácara número Cinquenta e Um (51), com a área 
de três mil setecentos e oitenta e seis metros e trinta e cinco decímetros quadrados 
(3.786,35m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, neste município de Seberi/RS, 
confrontado: ao NORTE, pela Rua das Pedras aonde mede 93,79 metros; ao SUL, por uma 
linha seca de 90,71 metros com terras de propriedade de Claudinei Santo Chemin e por 
outra linha seca de 4,12 metros com a Rua das Pedras; ao LESTE, pela Rua das Pedras aonde 
mede 40,46 metros; e ao OESTE, por uma linha seca de 35,88 metros, com terras de 
propriedade de Claudinei Santo Chemin e por outra linha seca de 4,97 metros com a Rua 
das Pedras. 

 
SITUAÇÃO POSTERIOR AO DESMEMBRAMENTO DE SOLO 

Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira 
Adquirente (s): Município de Seberi 

D1 - Área a ser desmembrada: 560,83 m² (quinhentos e sessenta metros com oitenta 
e três decímetros quadrados) 

IMOVEL: Uma fração de terras urbanas, com área de quinhentos e sessenta metros 
com oitenta e três decímetros quadrados (560,83m²) destinada para a Rua das Pedras, 
localizada neste município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 93,79 
metros, com a Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 85,96 metros, com os lotes urbanos 
números 01, 02, 03, 04, 05, 06 e 07 da chácara 51, e por outra linha de 4,12 metros, com a 
Rua das Pedras; ao LESTE, por uma linha de 40,46 metros, com a Rua das Pedras; ao OESTE, 
por uma linha de 4,97 metros, com a Rua das Pedras e por outra linha de 37,88 metros, com 
o lote urbano número 07, da chácara 51. 

 
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira 

D2 – Área a desmembrar: 767,74 m² (setecentos e sessenta e sete metros e setenta 
e quatro decímetros quadrados) 

Adquirente (s): Albino Kovalski 
IMOVEL: Lote Urbano n° 01, com área de setecentos e sessenta e sete metros e 

setenta e quatro decímetros quadrados (767,74m²), sem benfeitorias, situado na Rua das 
Pedras, neste município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 22,66 
metros, com a Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 20,46 metros, com terras de 
propriedade de Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 36,57 metros, com o 
lote urbano n° 02; ao OESTE, por uma linha de 35,88 metros, com terras de propriedade de 
Claudinei Santo Chemin. 
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Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira 

Adquirente (s): Marilia Borba 
D3 – Área a desmembrar: 493,54 m² (quatrocentos e noventa e três metros e 

cinquenta e quatro decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote Urbano n° 02, com área de quatrocentos e noventa e três metros e 

cinquenta e quatro decímetros quadrados (493,54m²), sem benfeitorias, situado na Rua das 
Pedras, neste município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 16,09 
metros, com a Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 11,15 metros, com terras de 
propriedade de Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 36,18 metros, com o 
lote urbano n° 03; ao OESTE, por uma linha de 36,57 metros, com o lote urbano n° 01. 

 
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira 

Adquirente (s): Marilia Borba 
D4 – Área a desmembrar: 386,05 m² (trezentos e oitenta e seis metros e cinco 

decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote Urbano n° 03, com área de trezentos e oitenta e seis metros e cinco 

decímetros quadrados (386,05m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, neste 
município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 10,00 metros, com a 
Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 11,24 metros, com terras de propriedade de 
Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 36,61 metros, com o lote urbano n° 04; 
ao OESTE, por uma linha de 36,18 metros, com o lote urbano  n° 02. 

 
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira  

Adquirente (s): Joarez Pereira da Conceição 
D5 – Área a desmembrar: 435,21 m² (quatrocentos e trinta e cinco metros e vinte e um 

decímetros quadrados) 

IMOVEL: Lote Urbano n° 04, com área de quatrocentos e trinta e cinco metros e 
vinte e um decímetros quadrados (435,21m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, 
neste município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 12,98 metros, 
com a Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 11,14 metros, com terras de propriedade 
de Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 35,73 metros, com o lote urbano n° 
05; ao OESTE, por uma linha de 36,61 metros, com o lote urbano n° 03. 

 
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira  

Adquirente (s): Sidimar de Souza Martins 
D6 – Área a desmembrar: 431,21 m² (quatrocentos e trinta e um metros e vinte e um 

decímetros quadrados) 

IMOVEL: Lote Urbano n° 05, com área de quatrocentos e trinta e um metros e vinte 
e um decímetros quadrados (431,21m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, neste 
município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 11,98 metros, com a 
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Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 12,17 metros, com terras de propriedade de 
Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 35,72 metros, com o lote urbano n° 06; 
ao OESTE, por uma linha de 35,73 metros, com o lote urbano n° 04. 

 
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira  

Adquirente (s): Delmar Reis de Queiróz 
D7 – Área a desmembrar: 429,26 m² (quatrocentos e vinte e nove metros e vinte e seis 

decímetros quadrados) 

IMOVEL: Lote Urbano n° 06, com área de quatrocentos e vinte e nove metros e vinte 
e seis decímetros quadrados (429,26m²), sem benfeitorias, situado na Rua das Pedras, neste 
município de Seberi/RS, confrontando: ao NORTE, por uma linha de 12,25 metros, com a 
Rua das Pedras; ao SUL, por uma linha de 12,00 metros, com terras de propriedade de 
Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 35,16 metros, com o lote urbano n° 07; 
ao OESTE, por uma linha de 35,72 metros, com o lote urbano n° 05. 

 
Proprietário (s): Espolio de Valdemar Stan de Oliveira 

Adquirente (s): Lori Carvalho 
R1 – Área Remanescente: 282,51 m² (duzentos e oitenta e dois metros e cinquenta 

e um decímetros quadrados) 
IMOVEL: Lote Urbano n° 07, com área de duzentos e oitenta e dois metros e 

cinquenta e um decímetros quadrados (282,51m²), sem benfeitorias, situado na Rua das 
Pedras, neste município de Seberi/RS, confrontando: ao SUL, por uma linha de 12,55 
metros, com terras de propriedade de Claudinei Santo Chemin; ao LESTE, por uma linha de 
37,88 metros, com a Rua das Pedras; ao OESTE, por uma linha de 35,16 metros, com o lote 
urbano número 06. 

 
Art. 2º. Fica pelo presente autorizado o Município de Seberi a arcar com os custos 

de escritura do recebimento/doação da Rua Getúlio Vargas. 
 
Art. 3º. Integram a presente Lei o Memorial Descritivo, Croquis, Matrícula nº 10893 

do RI de Seberi e ART da obra nº 10938421. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 16 DE ABRIL DE 2021. 
 
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI AO PROJETO DE LEI Nº 33/2021 

 
 

             Senhor Presidente 
                           Senhores Vereadores  
 

             Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pela presente apresentar o Projeto de 
Lei em epígrafe que AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR LOCALIZAÇÃO DE 
PARCELA URBANA, RETIFICAÇÃO DE ÁREA LOCALIZADA E DESMEMBRAMENTO DE SOLO 
URBANO E RECEBER EM DOAÇÃO PARA ARRUAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
           O presente Projeto que submetemos a análise desta Colenda Câmara trata de 

retificação, desmembramento e recebimento em doação para Rua em área do município de Seberi. 

 

           Ressaltamos que esse propósito representa por um lado a vontade do proprietário e 

por outro o do próprio município que estará recebendo área para via pública, gerando mais 

impostos e taxas, estimulando a urbanização, acessibilidade e o desenvolvimento social.   

 

  A presente autorização faz-se necessária diante da atual legislação, considerando 

que a área urbana em referência estará sendo fracionada com novas dimensões e confrontações 

com a finalidade a atender as situações já consolidadas na referida área. 

 
Esta é a razão para apreciação do presente Projeto de Lei, motivo pelo qual o 

Poder Executivo Municipal espera a análise competente e criteriosa por parte da colenda 
Câmara de Vereadores, e sua posterior aprovação em regime de urgência, nos termos 
regimentais. 

 
 
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
Prefeito Municipal. 

 


