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PROJETO DE LEI Nº 174-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo receber em 
doação, com encargos, uma área de terras 
com a superfície de 4.555,5803m² e da 
outras providências. 

 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a receber em doação, com encargo, 

uma área de terras com a superfície de 4.555,5803m² (quatro mil, quinhentos e 
cinquenta e cinco metros e cinco mil oitocentos e três centímetros quadrados), sem 
benfeitorias, de propriedade de Nelson Schossler e outros, parte do imóvel inscrito no 
Registro de Imóveis sob matrícula nº 9.253. 

 
Parágrafo único. Uma área de terras, com superfície de 4.555,5803m² (quatro 

mil, quinhentos e cinquenta e cinco metros e cinco mil oitocentos e três centímetros 
quadrados), sem benfeitorias, integrante da Rua Antônio Francisco Schossler, no 
Bairro Chacrinha, nesta cidade de Estrela/RS, confronta-se: seguindo no sentido anti-
horário, rumos magnéticos, ângulos internos, ao sul, onde mede 8,26 metros, faz 
ângulo de 90º, a leste, onde mede 234,876 metros, faz ângulo de 70º14’, a noroeste, 
onde mede 2,00 metros, faz ângulo de 289º46’, a leste, onde mede 68,75 metros, faz 
ângulo de 90º, ao norte, onde mede 6,38 metros, nos cinco alinhamentos descritos 
com a Rua Antônio Francisco Schossler, faz ângulo de 90º, a oeste, onde mede 
302,95 metros com os Lotes 01, 02, 03, 04 e 05 formados, formando com o primeiro 
alinhamento descrito um ângulo de 90º. 

 
Art. 2º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 

Lei, serão suportadas pela Prefeitura de Estrela. 
 
Art. 3º As despesas originárias da presente Lei serão suportadas por dotação 

orçamentária específica. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de outubro de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 

Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 14 de outubro de 2015. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 174-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei 

nº 174-03/2015, que autoriza o Poder Executivo receber em doação, com encargos, 
uma área de terras com a superfície de 4.555,5803m² e da outras providências. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar o Município a 
receber em doação, uma área de terras com a superfície de 4.555,5803m² (quatro mil, 
quinhentos e cinquenta e cinco metros e cinco mil oitocentos e três centímetros 
quadrados), sem benfeitorias, bem como custear os valores referentes às despesas 
com Tabelionato e Registro de Imóveis. 

Recebemos através do Processo Administrativo nº 
6524/2015 a proposta de doação de uma área com a superfície de 4.555,5803m² 
(quatro mil, quinhentos e cinquenta e cinco metros e cinco mil oitocentos e três 
centímetros quadrados), ocupada pela Rua Antônio Francisco Schossler, oriunda da 
matrícula nº 9.253 do Registro de Imóveis de Estrela, imóvel este de propriedade de: 
José Roberto Telocken, Adérico José Cemin, Tânia Maria Schossler, Nelson 
Schossler e Maria Aldina Schossler, imóvel em processo de extinção de condomínio. 

Segue em anexo, croqui da área de terras e cópia da 
matrícula nº 9.253. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual aguardamos a devida apreciação por parte dessa distinta Câmara. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


