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PROJETO DE LEI Nº 160-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo a permutar 
imóvel do Município por outro de 
propriedade de Arno Lohmann e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetivar a permuta do imóvel 

pertencente ao patrimônio público do Município com outro de propriedade de Arno 
Lohmann, conforme descrição a seguir: 

I – Imóvel do Município: Uma área urbana, com a superfície de 1.381,69m² (um 
mil, trezentos e oitenta e um metros e sessenta e nove decímetros quadrados), imóvel 
matriculado sob o nº 31.500 no Livro nº 2 – Registro Geral do Registro de Imóveis de 
Estrela, localizado na Rua farrapos, Bairro Boa União, parte da quadra nº 110, lote 
administrativo nº 139, 4ª zona urbana desta cidade; medindo e confrontando-se: 
caminho anti-horário, ao sul, faz frente, com a servidão de passagem e área 1, onde 
mede 23,17 metros, até formar ângulo de 90º; confronta-se ao leste, com a 
propriedade de Werno Lohmann e outros, numa extensão de 54,50 metros, até formar 
um ângulo interno de 90º; confronta-se ao norte, com propriedade de Arno Lohmann, 
numa extensão de 25,37 metros, quando forma um ângulo interno de 89º47’28”; 
confronta-se ao oeste, com a propriedade de Arno Lohmann, numa extensão de 56,51 
metros, quando forma um ângulo interno de 90º; confronta-se ao sul, com a área 1, 
numa extensão de 2,00 metros, quando forma um ângulo interno de 90º; confronta-se 
ao leste, com área 1, numa extensão de 2,00 metros, quando forma um ângulo interno 
de 270º encontrando o vértice de origem e fechando o perímetro, avaliado em R$ 
154.892,97 (cento e cinqüenta e quatro mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa 
e sete centavos).  

II – Imóvel de Arno Lohmann: Uma área urbana, com a superfície de 
2.500,00m² (dois mil e quinhentos metros quadrados), parte do imóvel matriculado sob 
o nº 31.106 no livro 2-RG do Registro de Imóveis de Estrela, localizado na Rua João 
Inácio Sulzbach, bairro Oriental, distante 19,74 metros da esquina com a Rua Santos 
Dumont, quadra nº 81, 5ª zona urbana desta cidade; com as seguintes medidas e 
confrontações: seguindo no sentido anti-horário, faz frente, a sudeste, com a Rua João 
Inácio Sulzbach, numa extensão de 30,00 metros, quando forma um ângulo de 89°07’; 
confronta-se a nordeste com terras da Prefeitura Municipal de Estrela, numa extensão 
de 82,69 metros, quando forma um ângulo de 89°45’; confronta-se a noroeste, com 
Área Remanescente de Arno Lohmann, numa extensão de 30,70 metros, quando 
forma um ângulo de 89°52’; confronta-se a sudoeste com a Área 02 e o Lote 01, numa 
extensão de 82,09 metros, encontrando a linha de partida e formando com a mesma 
um ângulo de 91°16’, fechando o perímetro, avaliado em R$ 151.975,68 (cento e 
cinqüenta e um mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). 

 
 Art. 2º O Sr. Arno Lohmann pagará ao Município de Estrela a diferença apurada 
entre os imóveis, no valor de R$ 2.917,29 (dois mil novecentos e dezessete reais e 
vinte e nove centavos). 
 

Parágrafo único. O pagamento deverá ser efetuado até a data da assinatura 
da escritura. 
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Art. 3º Cada proprietário arcará com as despesas com o Tabelionato e Registro 
de Imóveis, oriundas desta Lei. 
 
 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 02 de setembro de 2015. 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 02 de setembro de 2015. 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 160-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Câmara de Vereadores para 

encaminhar o Projeto de Lei nº 160-03/2015, que autoriza o Poder Executivo a 
permutar imóvel do Município por outro de propriedade de Arno Lohmann e dá outras 
providências. 

A presente proposta tem por objetivo a permuta de áreas 
de propriedade do Município de Estrela e de Arno Lohmann de acordo com o 
constante no Processo Administrativo nº 8187/2014. 

O imóvel objeto da matrícula nº 31.500 de propriedade do 
Município faz divisa com áreas de propriedades do Sr. Arno Lohmann, o qual 
demonstra interesse em tal imóvel para fins de expansão de sua empresa. 

Já o imóvel de propriedade do Sr. Arno Lohmann, 
localizado no Bairro Oriental a ser passado para o Município, possui superfície de 
2.500,00 m² e será utilizado para compensar a área ocupada pela construção de um 
ginásio na Escola Léo Joas. 

Em anexo cópia das matrículas, avaliações e croqui das 
áreas. 

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

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 

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


