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PROJETO DE LEI Nº 077-03/2019 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
imóvel com área de 298,46m² à empresa 
Rene Beckenkanp.  

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

superfície de 298,46m² (duzentos e noventa e oito metros e quarenta e seis 
decímetros quadrados) à empresa Rene Beckenkanp, inscrita no CNPJ sob nº 
30.642.879/0001-36, com sede na Rua Jorge Pedro Stroher, n°159, bairro Pinheiros, 
Estrela. 

 
Parágrafo único. O imóvel a que se refere o caput do art. 1°, encontra-se 

localizado na Rua Jorge Pedro Stroher, n°159, bairro Pinheiros, nesta cidade, 
confrontando-se: frente SE com a rua sem denominação II na extensão de 11,00m, 
por um lado, NE, na extensão de 27,133m com a rua sem denominação III; fundo NO 
na extensão de 11,00m com terras de Osvaldo Muller; por outro lado, SO, na extensão 
de 27,133m com o lote 28, fechando o perímetro; área de terras matriculada sob o n° 
21.313, no Cartório de Registro de Imóveis de Estrela. 

Art. 2° O donatário não poderá alienar, a qualquer título, o imóvel que receberá 
em doação antes de decorridos 10 (dez) anos da data da outorga da escritura pública 
de doação. 

Art.3º Todos os demais direitos e obrigações das partes constarão do Termo de 
Doação. 

 Art. 4° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO, em 27 de setembro de 2019. 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
        

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 27 de setembro de 2019. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 077-03/2019 
 

Senhor Presidente e 

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

apreciação o Projeto de Lei nº 077-03/2019, o qual autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doar imóvel com área de 298,46m² à empresa Rene Beckenkanp. 

A proposta apresentada visa à doação de área com uma 
superfície de 298,46m² (duzentos e noventa e oito metros e quarenta e seis 
decímetros quadrados), à empresa Rene Beckenkanp com a finalidade de sanar uma 
pendência no Registro de Imóveis quanto ao imóvel que desde 1997 está na posse do 
donatário. 

O imóvel, objeto da matrícula 21.313 no Registo de 
Imóveis de Estrela, foi desapropriado amigavelmente em 28 de maio de 1997, através 
do Decreto n°030-01/1997, e, posteriormente, repassado a empresa. No entanto, 
nunca foi elaborada a Lei de Doação para que fosse regularizado. 

Assim, o Município tem o interesse público de ver este 
imóvel regularizado, já que o requerente já o ocupa desde 1997, inclusive já tendo 
efetuado a construção de um prédio com uma área de 207,10m²(duzentos e sete 
metros e dez decímetros quadrados) na qual exerce a atividade de metalúrgico; bem 
como, devido ao fato da empresa estar ajudando a gerar o desenvolvimento 
econômico e de empregos neste Município. 

Ainda, o donatário assumirá o encargo de não poder 
alienar, a qualquer título, o imóvel que receberá em doação antes de decorridos 10 
(dez) anos da data da outorga da escritura pública de doação. 

Encaminhamos em anexo cópia da matrícula nº 21.313. 
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 
Felipe Schossler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


