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PROJETO DE LEI Nº 178-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo receber em 
doação, com encargos, as áreas de terras 
que menciona e da outras providências. 

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

áreas de terras abaixo descritas, com superfície total de 8.345,00m² (oito mil trezentos 
e quarenta e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade de Firnkes 
Empreendimentos Ltda. - EPP,  imóveis inscritos no Registro de Imóveis sob 
matrículas nºs 32.460, 32.461, 32.462, 32.463, 32.464, 32.465, 32.466 e 32.467. 

I. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 3.809,11m² (três mil, 
oitocentos e nove metros e onze decímetros quadrados), sem benfeitorias, 
inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.460, constituindo parte integrante 
da Rua Antônio Firnkes, Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), confrontando-se: 
seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde mede 579,87m, 
com área pertencente a rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 53°7’, a sudoeste, onde 
mede 8,25m, com a Rua João Lino Braun;  faz ângulo de 126°53’, ao sul, onde mede 
574,71m, com os lotes 01 a 37, ruas Teutônia, Roca Sales, Edmundo Muller, Osvaldo 
Augusto Muller, Área Institucional e Mata Atlântica-APP formados;  faz ângulo de 
91°22’, a leste, onde mede 6,60m, com lote de Anderson Luis Olweiler, formando com 
o primeiro alinhamento descrito um ângulo de 88°38’. 

II. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 696,43m² (seiscentos e 
noventa e seis metros e quarenta e três decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.461, constituindo 
parte integrante da Rua João Lino Braun, Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), 
confrontando-se: seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde 
mede 20,85m, com área pertencente a rua João Lino Braun; faz ângulo de 53°7’, a 
sudoeste, onde mede 41,60m, com lote de José Maurício Firnkes e Gilberto Antônio 
Firnkes; faz ângulo de 127°22’, ao sul, onde mede 21,01m, com área pertencente a 
rua João Lino Braun;  faz ângulo de 52°36’, a nordeste, onde mede 41,84m, com o 
Lote 01 da Quadra 92 e a rua Antônio Firnkes, formando com o primeiro alinhamento 
descrito um ângulo de 126°53’. 

III. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 369,78m² (trezentos e 
sessenta e nove metros e setenta e oito decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.462, constituindo 
parte integrante da Rua Teutônia, Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), 
confrontando-se: seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde 
mede 13,20m, com área pertencente a rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 91°32’, a 
oeste, onde mede 27,95m, com o Lote 11 da Quadra 92; faz ângulo de 88°57’, ao sul, 
onde mede 13,20m, com área pertencente a rua Teutônia;  faz ângulo de 91°3’, a 
leste, onde mede 28,07m, com o Lote 12 da Quadra 91, formando com o primeiro 
alinhamento descrito um ângulo de 88°28’. 

IV. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 381,81m² (trezentos e 
oitenta e um metros e oitenta e um decímetros quadrados), sem benfeitorias, 
inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.463, constituindo parte integrante 
da Rua Roca Sales, Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), confrontando-se: 
seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde mede 13,20m, 
com área pertencente a rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 91°32’, a oeste, onde 
mede 28,87m, com o Lote 19 da Quadra 91; faz ângulo de 88°57’, ao sul, onde mede 
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13,20m, com área pertencente a rua Roca Sales;  faz ângulo de 91°3’, a leste, onde 
mede 28,99m, com o Lote 20 da Quadra 90, formando com o primeiro alinhamento 
descrito um ângulo de 88°28’. 

V. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 399,14m² (trezentos e 
noventa e nove metros e quatorze decímetros quadrados), sem benfeitorias, 
inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.464, constituindo parte integrante 
da Rua Edmundo Muller, Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), confrontando-se: 
seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde mede 13,20m, 
com área pertencente a rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 91°32’, a oeste, onde 
mede 30,20m, com o Lote 31 da Quadra 90; faz ângulo de 88°57’, ao sul, onde mede 
13,20m, com área pertencente a rua Edmundo Muller; faz ângulo de 91°3’, a leste, 
onde mede 30,30m, com o Lote 32 da Quadra 89, formando com o primeiro 
alinhamento descrito um ângulo de 88°28’. 

VI. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 416,39m² (quatrocentos e 
dezesseis metros e trinta e nove decímetros quadrados), sem benfeitorias, 
inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.465, constituindo parte integrante 
da Rua Osvaldo Augusto Muller, Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), 
confrontando-se: seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde 
mede 13,20m, com área pertencente a rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 91°22’, a 
oeste, onde mede 31,49m, com o Lote 37 da Quadra 89; faz ângulo de 89°7’, ao sul, 
onde mede 13,20m, com área pertencente a rua Osvaldo Augusto Muller; faz ângulo 
de 90°53’, a leste, onde mede 31,60m, com a rua Antônio Firnkes, e lotes de Caroline 
Morelli e de Anderson Luis Olweiler, formando com o primeiro alinhamento descrito um 
ângulo de 88°38’. 

VII. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 1.522,47m² (um mil, 
quinhentos e vinte e dois metros e quarenta e sete decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.466, situado na Rua 
Antônio Firnkes, distante 77,85 metros da esquina com a Rua Edmundo Muller, lado 
impar, quarteirão formado pelas ruas Antônio Firnkes, Edmundo Muller, Andréas 
Goellner e Osvaldo Augusto Muller, no Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), 
confrontando-se: seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde 
mede 48,82m, com a Rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 91°32’, a oeste, onde mede 
30,97m, com o Lote 36 da Quadra 89; faz ângulo de 88°57’, ao sul, onde mede 
48,85m, com lotes de Marco Antônio Sulzbach, de Jair dos Santos e de Paulo dos 
Santos; faz ângulo de 91°3’, a leste, onde mede 31,40m, com o Lote 37 da Quadra 
89, formando com o primeiro alinhamento descrito um ângulo de 88°28’. 

VIII. Uma ÁREA DE TERRAS com superfície de 749,87m² (setecentos e 
quarenta e nove metros e oitenta e sete decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, inscrita no Registro de Imóveis de Estrela sob nº 32.467, situado na Rua 
Antônio Firnkes, distante 23,35 metros da esquina com a Rua Edmundo Muller, lado 
impar, quarteirão formado pelas ruas Antônio Firnkes, Edmundo Muller, Andréas 
Goellner e Osvaldo Augusto Muller, no Bairro Boa União, cidade de Estrela(RS), 
confrontando-se: seguindo no sentido anti-horário e ângulos internos, ao norte, onde 
mede 24,50m, com a Rua Antônio Firnkes; faz ângulo de 91°32’, a oeste, onde mede 
30,51m, com o Lote 33 da Quadra 89; faz ângulo de 88°57’, ao sul, onde mede 
24,50m, com lotes de Sueli Santos Cavalheiro e de Décio Nietiedt; faz ângulo de 
91°3’, a leste, onde mede 30,72m, com o Lote 34 da Quadra 89, formando com o 
primeiro alinhamento descrito um ângulo de 88°28’. 
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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 22 de outubro de 2015. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
______________________ 
 

Data:  _____/_____/20____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 

Estrela, 22 de outubro de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 178-03/2015 

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

nº 178-03/2015, que autoriza o Poder Executivo receber em doação, com encargos, as 
áreas de terras que menciona e da outras providências. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar o Município a 
receber em doação, áreas de terras com a superfície total de 8.345,00m² (oito mil 
trezentos e quarenta e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, bem como custear 
os valores referentes às despesas com Tabelionato e Registro de Imóveis. 

Recebemos através do Processo Administrativo nº 
6721/2015 a proposta de doação de áreas com a superfície total de 8.345,00m² (oito 
mil trezentos e quarenta e cinco metros quadrados), ocupadas pelas ruas: Antônio 
Firnkes, João Lino Braun, Teutônia, Roca Sales, Edmundo Muller, Osvaldo Augusto 
Muller, além da Área Institucional e Área Mata Atlântica APP, oriundas das matrículas 
nºs 32.460, 32.461, 32.462, 32.463, 32.464, 32.465, 32.466 e 32.467 do Registro de 
Imóveis de Estrela, imóveis estes de propriedade de Firnkes Empreendimentos Ltda. - 
EPP. 

Para que o proprietário da área possa registrar os demais 
lotes, oriundos do desmembramento do imóvel objeto da matrícula nº 30.300, foi 
exigido por parte do Tabelionato e Registro de Imóveis, lei específica, autorizando o 
Município a receber em doação as áreas ocupadas por via pública, assim como a área 
institucional e área verde. 

Salientamos que o Registro de Imóveis até o momento 
procedeu apenas o registro das áreas a serem doadas para o Município. Para que o 
processo de registro do desmembramento, que além das áreas mencionadas gerou 
mais 37 (trinta e sete) lotes urbanos, seja concluído, se faz necessária autorização 
Legislativa para que o Município possa receber os imóveis descritos. 

Segue em anexo, croqui das áreas de terras e cópia das 
matrículas. 

Assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do qual 
aguardamos a devida apreciação e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


