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PROJETO DE LEI Nº 116-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
imóvel com área de 2.178,00m² ao Estado 
do Rio Grande do Sul com destinação 
específica para construção do novo foro da 
Comarca de Estrela/RS.  

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar uma área com uma 

superfície de 2.178,00 m² (dois mil cento e setenta e oito metros quadrados) ao 
Estado do Rio Grande do Sul com destinação específica para construção do novo foro 
da Comarca de Estrela/RS, com as seguintes medidas: 

 
 Área com superfície de 2.178,00 m² (dois mil cento e setenta e oito metros 

quadrados), contendo parte do prédio de alvenaria com área de 8.875,34 m², 
localizada na rua Arnaldo José Diel esquina rua Cel. Flores, quarteirão incompleto 
formado pelas ruas Arnaldo J. Diel , Cel. Flores, Pinheiro Machado e 13 de Maio, 
Bairro Centro, município de Estrela/RS, com as seguintes medidas e confrontações, 
no sentido anti-horário: pela frente ao norte, mede 33,00 metros, divisando com a rua 
Cel. Flores, formando ângulo interno de 90°0’, infletindo à esquerda; ao oeste, mede 
66,00 metros, divisando com a rua Arnaldo J. Diel, formando ângulo interno de 90°0’, 
infletindo à esquerda; ao sul, mede 33,00 metros, divisando com a propriedade do 
Município de Estrela, formando ângulo interno de 90°0’, infletindo à esquerda; ao leste, 
mede 66,00 metros, divisando com a propriedade do município de Estrela, formando 
ângulo interno de 90°00’, onde fecha o perímetro; ao Estado do Rio Grande do Sul 
com destinação específica para construção de novo foro para a Comarca de 
Estrela/RS. 

 
Art. 2º Demais disposições serão estabelecidas no Termo de Contrato a ser 

celebrado entre as partes, atendendo ao disposto na presente Lei. 
 
Art. 3º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 

Lei, serão suportadas pelo donatário.  
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de setembro de 2017. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

       Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 08 de setembro de 2017. 

 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 116-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 116-01/2017, o qual autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar imóvel com área de 2.178,00m² ao Estado do Rio Grande do Sul com 
destinação específica para construção de novo foro para a Comarca de Estrela/RS. 

A proposta apresentada visa à doação de área com uma 
superfície de 2.178,00 m² (dois mil cento e setenta e oito metros quadrados), objeto de 
remembramento dos imóveis de matrículas n° 5.896, 5.897, 5.898, 5.899 e 5.900, ao 
Estado do Rio Grande do Sul com destinação específica para construção de novo foro 
para a Comarca de Estrela/RS. 

Cumpre-nos salientar que esta doação atende totalmente 
ao princípio do interesse público, pois a construção de novo prédio para 
funcionamento de Fórum da Comarca trará enorme conforto à população, bem como 
aos usuários dos serviços do judiciário. 

Portanto, não se verifica qualquer impedimento e, a par 
disso, são indiscutíveis os benefícios que serão alcançados pela população estrelense 
ao ter novas instalações da sede do Poder Judiciário local. 

Encaminhamos em anexo croqui da área a ser doada. 
Deste modo, esclarecida a importância do referido pleito, 

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

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


