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PROJETO DE LEI Nº 196-01/2013 
  

Autoriza a divisão e extinção de condomínio 
da área adquirida pelo Município conforme 
autorização constante na Lei Municipal nº 
6.072, de 18 de junho de 2013. 

 
Art. 1º  Fica autorizada a divisão e extinção da área com 200.000,00m² 

(duzentos mil metros quadrados), adquirida pelo Município conforme autorização 
constante na Lei Municipal nº 6.072, de 18 de junho de 2013, localizada dentro da 
área maior do imóvel matriculado sob nº 30.306 no Registro de Imóveis de Estrela, 
localizada na faixa de domínio da Rodovia RSC 453 – Rota do Sol, Linha Novo 
Paraíso, neste Município. 

 
Parágrafo único.  Á área que caberá ao Município, de que trata este artigo, 

possui as seguintes medidas e confrontações: 
“Área de terras urbanas com superfície de 200.000,00m² (duzentos mil metros 

quadrados), localizada na RST 453, distrito de Novo Paraíso, zona de expansão 
urbana, medindo e confrontando-se: caminho anti-horário, ao leste, onde faz frente, 
mede 343,74m entestando com a Área 1 (a desmembrar) e Servidão de Passagem 
pela qual possui acesso até formar ângulo interno de 90º25’59” infletindo à esquerda; 
ao noroeste, mede 571,20m divisando com a propriedade de Eidt Empreendimentos 
Imobiliários Ltda e Deifeld Empreendimentos Imobiliários Ltda até formar ângulo 
interno de 91º51’46” infletindo à esquerda; ao sul, mede 348,34m divisando com a 
propriedade de Ney Fayet, até formar ângulo interno de 87º42’14”, infletindo à 
esquerda;  ao sudeste, mede 585,14m divisando com a propriedade de Luciano André 
Sulzbach, até formar ângulo interno de 90º onde se encontra o vértice de origem 
fechando o perímetro. Está área possui uma APP de 30 metros correspondente as 
sangas com área total de 54.457,53m² (cinqüenta e quatro mil, quatrocentos e 
cinqüenta e sete metros e cinqüenta e três decímetros quadrados) e uma APP de 50 
metros correspondentes as nascentes com área total de 15.750,00m² (quinze mil 
setecentos e cinqüenta decímetros quadrados).” 
  

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 03 de outubro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 03 de outubro de 2013. 
 
 
 
 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 196-01/2013 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 

196-01/2013, que autoriza a divisão e extinção de condomínio da área adquirida pelo 
Município conforme autorização constante na Lei Municipal nº 6.072, de 18 de junho 
de 2013. 

A presente proposta se deve em virtude de uma 
solicitação do Cartório de Registro de Imóveis de Estrela, visto que a Lei Municipal nº 
6.072, de 18 de junho de 2013 autorizou a aquisição de área dentro de uma área 
maior, não constando, porém as medidas e confrontações da área adquirida. 

Essa medida é essencial para prosseguimento do registro 
da área e para que possamos dar andamento nos projetos afetos a este imóvel. 

Em anexo, segue croqui da área que caberá a prefeitura, 
bem como copia da matrícula nº 30.306. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto para 
devida análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Sr. 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


