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PROJETO DE LEI Nº 036-03/2015 
 
Desafeta e dá destinação a área pública, 
matriculada no Registro de Imóveis de 
Estrela sob o nº 23.980. 

 
Art. 1º Desafeta o bem imóvel, com superfície de 1.693,21m², localizado na 

Rua Pastor Ernesto Dietsch, Bairro Imigrantes, neste Município, cadastrado sob nº 
23.980 no Registro de Imóveis de Estrela, Livro nº 2 do Registro Geral, o qual passará 
de área destinada à rua para uso comum. 

  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, 04 de março de 2014.  

 
 
 

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, 04 de março de 2014. 
 
 
 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 036-03/2015 
 

Senhor Presidente e  
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos para a apreciação dos Senhores Edis o 

Projeto de Lei nº 036-03/2015, o qual desafeta e dá destinação a área pública, 
matriculada no Registro de Imóveis de Estrela sob o nº 23.980. 

Considerando que a Rua 3 Irmãos esta situada a 74,00 
metros de distância da área objeto da desafetação; 

Considerando que a abertura desta rua irá interferir na 
saída dos veículos pesados da empresa lindeira; 

Considerando que existem edificações pero das divisas 
entre a área o que não possibilita abertura de rua nas medidas definidas no Plano 
Diretor; 

Considerando que a referida área não está no alinhamento 
da Rua Arthur Francisco Preussler; 

Considerando que não há permissão nem projeto do DNIT 
para esta via ter acesso direto a BR 386; 

Solicitamos autorização legislativa para desafetar a área 
objeto da matrícula nº 23.980, passando de área destinada à rua para uso comum. 

Segue em anexo cópia da matrícula nº 23.980, bem como 
do croqui da área. 

Assim, sendo imprescindível a apreciação legislativa para 
o prosseguimento dos trâmites necessários à realização do pleito, encaminhamos o 
presente Projeto de Lei para devida análise. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 
 
 

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


