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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 60/2021. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER 
EM DOAÇÃO ÁREAS INSTITUCIONAIS E 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 o Poder Executivo autorizado a receber área institucional, área verde e área para 
arruamento em razão de parcelamento de solo urbano (LOTEAMENTO DR. FREDERICO JOÃO 
CERUTTI), a partir da área correspondente a vinte e um mil setecentos e noventa e dois metros com 
cinquenta e sete decímetros quadrados (21.792,57m²), situada na Rua João Batista de Queiróz, no 
Município de Seberi – RS. 

SITUAÇÃO ANTERIOR AO PARCELAMENTO 
Matrícula n°: 12.987 
Proprietário (s): Marcelo Cerutti Ottonelli 
Área: 21.792,57m² (vinte e um mil setecentos e noventa e dois metros com cinquenta e sete 

decímetros quadrados) 
 
IMOVEL: Uma fração de terras com área de vinte e um mil setecentos e noventa e dois metros 

com cinquenta e sete decímetros quadrados (21.792,57m²), situado na Rua João Batista de Queiróz, 
no lado impar, nesta cidade, com as seguintes confrontações: ao NOROESTE, com o Lajeado Procópio, 
onde mede 120,24 metros; ao SUDESTE, com a Rua João Batista de Queiróz, onde mede 62,21 metros; 
e, ao NORDESTE, por uma linha com terras de Cleonice Rabaioli, Ironice Pereira Nunes e Ana Alves 
Santana, onde mede 261,03 metros; ao SUDOESTE , por uma linha seca, com terras pertencentes à 
Sociedade Aquática e Cultural Seberiense, onde mede 231,23 metros. 
 

ÁREAS A SEREM DOADAS AO MUNICÍPIO DE SEBERI – RS 
ÁREA VERDE, SISTEMAS DE CIRCULAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E 

COMUNITÁRIOS  
 
ÁREA VERDE -  Uma fração de terras, com área de um mil oitenta e nove metros com sessenta e três 
decímetros quadrados (1.089,63 m²), destinado para a ÁREA VERDE, localizado na Rua 1, distante 12,00 
metros da esquina com a Rua 4, no quarteirão formado pelas ruas 1, 4 e fração de terras dos lotes 
rurais nº 26, 27, 28 e 29, com as seguintes confrontações: ao NOROESTE, Pelo Lajeado Procópio, onde 
mede 108,03 metros; ao LESTE: Por uma linha de 10,18 metros, com fração de terras dos lotes rurais 
nº 26, 27, 28 e 29; ao SUDESTE, Por uma linha irregular de 65,14 metros, com Área de Equipamentos 
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Públicos, 15,95 metros, com o lote urbano nº 02 da mesma quadra e 23,73 metros, com Área de 
Equipamentos Públicos; e, ao SUDOESTE, Por uma linha de 8,51 metros, com a Rua 1. 
 
RUA  1  - Matrícula nº 01/14.064: Uma fração de terras com área de dois mil setecentos e setenta e 
três metros com oitenta e nove decímetros quadrados (2.773,89 m²), destinada para a RUA 1, com as 
seguintes confrontações: ao NOROESTE: Pelo Lajeado Procópio, onde mede 12,21 metros; ao 
NORDESTE: Por uma linha com 231,61 metros, sendo 54,66 metros, com a quadra ‘01’, 12,00 metros, 
com a Rua 2, 60,22 metros, com a quadra ‘02’, 12,00 metros com a Rua 3, 60,22 metros, com a quadra 
‘03’, 12,00 metros, com a Rua 4 e 20,51 metros, com a quadra ‘04’; ao SUDESTE: Por uma linha de 
12,26 metros, com a Rua João Batista de Queiróz; e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 231,23 metros, 
com fração de terras pertencentes à Sociedade Aquática e Cultural Seberiense. 
 
RUA 2  - Matrícula nº 01/14.065: Uma fração de terras com área de setecentos e setenta e oito metros 
com dezessete decímetros quadrados (778,17 m²), destinada para a RUA 2, com as seguintes 
confrontações: ao NOROESTE: Por uma linha de 63,30 metros, com a quadra ‘02’; ao NORDESTE: Por 
uma linha de 12,14 metros, com fração de terras dos lotes rurais nº 26, 27, 28 e 29; ao SUDESTE: Por 
uma linha de 63,40 metros, com a quadra ‘01’, e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 12,00 metros, com 
a Rua 1. 
 
RUA 3  - Matrícula nº 01/14.066:Uma fração de terras com área de novecentos e setenta e oito metros 
com trinta e cinco decímetros quadrados (978,35 m²), destinada para a RUA 3, com as seguintes 
confrontações: ao NOROESTE: Por uma linha de 82,69 metros, com a quadra ‘03’; ao NORDESTE: Por 
uma linha de 12,08 metros, com Rua sem denominação; ao SUDESTE: Por uma linha de 80,28 metros, 
com a Quadra ‘02’, e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 12,00 metros, com a Rua 1. 

 
RUA 4 – Matrícula nº 01/14.067:Uma fração de terras com área de um mil cento e quarenta e três 
metros com cinquenta e seis decímetros quadrados (1.143,56 m²), destinada para a RUA 4, e possui as 
seguintes confrontações: ao NOROESTE: Por uma linha de 96,46 metros, com a quadra ‘04’; ao 
NORDESTE: Por uma linha de 12,07 metros, com fração de terra dos lotes rurais nº 26, 27, 28 e 29; ao 
SUDESTE: Por uma linha de 94,15 metros, com a quadra ‘03’; e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 12,00 
metros, com a Rua 1. 
 
ÁREA INSTITUCIONAL E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS E COMUNITÁRIOS –2.171,04 m²:  
 
Imóvel 01 – Lote urbano nº 01, pertencente a quadra ‘04’, com área de trezentos metros quadrados 
(300,00 m²), situada na Rua 1, na esquina da Rua 1 com a Rua 4, no quarteirão formado pelas ruas 1, 
4 e fração de terras dos lotes rurais nº 26, 27, 28 e 29, e possui as seguintes confrontações: ao 
NOROESTE: Por uma linha irregular de 23,73 metros, com a Área Verde; ao NORDESTE: Por uma linha 
de 14,31 metros, com o lote urbano n° 02 pertencente a quadra ‘04’; ao SUDESTE: Por uma linha de 
23,75 metros, com a Rua 4; e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 12,00 metros, com a Rua 1;  
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Imóvel 02 – Lote urbano nº03, pertencente a quadra ‘04’, com área de um mil quinhentos e 
cinquenta e oito metros com trinta e quatro decímetros quadrados (1.558,34 m²), situada na Rua 4, 
distante 39,64 metros da esquina com a Rua 1, no quarteirão formado pelas ruas 1, 4 e fração de terras 
dos lotes rurais nº 26, 27, 28 e 29, e possui as seguintes confrontações: ao NOROESTE: Por uma linha 
irregular de 65,14 metros, com a Área Verde; ao NORDESTE: Por uma linha de 35,36 metros, com fração 
de terras dos lotes rurais nº 26, 27, 28 e 29; ao SUDESTE: Por uma linha de 56,82 metros, com a Rua 4; 
e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 17,59 metros, com o lote urbano n° 02 pertencente a quadra ‘04’. 

 
Imóvel 03 – Lote urbano nº 09, pertencente a quadra ‘03’, com área de trezentos e doze metros 

com setenta decímetros quadrados (312,70 m²), situada na Rua 1, distante 12,11 metros da esquina 
com a Rua 4, no quarteirão formado pelas ruas 1, 3, 4 e fração de terras dos lotes rurais nº 26, 27, 28 
e 29, e possui as seguintes confrontações: ao NOROESTE: Por uma linha de 26,15 metros, com o lote 
urbano nº 10 da mesma quadra; ao NORDESTE: Por uma linha de 12,00 metros, com o lote urbano nº 
11 da mesma quadra; ao SUDESTE: Por uma linha de 26,15 metros, com o lote urbano nº 08 da mesma 
quadra; e, ao SUDOESTE: Por uma linha de 12,00 metros, com a Rua 1. 

 
Art. 2º. Integram a presente Lei o Memorial Descritivo, Croquis e Matrículas nº 01/14.064,  

01/14.065, 01/14.066 e 01/14.067 do RI de Seberi. 
 
Art.3 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 29 DE JULHO DE 2021. 
 

ADILSON ADAM BALESTRIN 
PREFEITO MUNICIPAL 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI AO PROJETO DE LEI Nº 60/2021 

 
 

             Senhor Presidente 
                           Senhores Vereadores  
 

             Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos pela presente apresentar o Projeto de Lei em 
epígrafe que AUTORIZA PODER EXECUTIVO MUNICIPAL RECEBER EM DOAÇÃO ÁREA VERDE, ÁREA 
INSTITUCINAL E ÁREAS PARA ARRUAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.            

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

recebimento de áreas institucionais, área verde e áreas destinadas a arruamento oriundos do 
Loteamento Dr. Frederico João Cerutti, já devidamente aprovado pelos órgãos competentes. 
 

           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 a 
necessidade de recebimento de áreas públicas por Lei Municipal. 

 
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. 

 


