
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

PROJETO DE LEI Nº 133-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo receber em 
doação, sem encargos, uma área de terras 
com a superfície de 329,65m² e da outras 
providências. 

 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a receber em doação, uma área de 

terras com a superfície de 329,65m² (trezentos e vinte e nove metros quadrados e 
sessenta e cinco decímetros quadrados), sem benfeitorias, de propriedade do espólio 
de Nelson Rissi, uma área urbana inscrita no Registro de Imóveis sob matrícula nº 
22.784. 

 
Parágrafo único. Um terreno urbano com superfície de 329,65m² (trezentos e 

vinte e nove metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, localizada na Av. Rio Branco, bairro Oriental, na cidade de Estrela-RS, 
medindo e confrontando-se: seguindo no sentido horário, faz frente ao NOROESTE, 
com a Av. Rio Branco, numa extensão de 61,80m, quando forma um ângulo de 90°00’; 
confronta-se   ao NORDESTE, com  o prolongamento da Rua Marechal Hermes (antes 
de Herdeiros de Guilhermina Goellner), numa extensão de 5,88m, quando forma um 
ângulo de 90°14'; confronta-se ao SUDESTE, com o Lote 02 de propriedade de 
Nelson Rissi, numa extensão de 41,20m, quando forma um ângulo de 90°00'; 
confronta-se ao SUDOESTE com o Lote 02 de propriedade de Nelson Rissi, numa 
extensão de 2,00m, quando forma um ângulo de 270°00'; confronta-se ao SUDESTE 
com o Lote 02 de propriedade de Nelson Rissi, numa extensão de 20,59m, quando 
forma um ângulo de 89°46'; confronta-se ao SUDOESTE, com a área de propriedade 
de Auto Viação Estrela LTDA (antes de Irmãos Von Mühlen), numa extensão de 4,13m 
encontrando o ponto de partida, quando forma um ângulo de 90°00'; fechando o 
perímetro.O lote está localizado na esquina formada pela Av. Rio Branco e 
Prolongamento da Rua Marechal Hermes.  

 
Art. 2º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 

Lei, serão suportadas pelo Município de Estrela. 
 
Art. 3º As despesas originárias da presente Lei serão suportadas por dotação 

orçamentária específica. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 17 de outubro 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, 17 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 133-01/2017 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei 

nº 133-01/2017, que autoriza o Poder Executivo receber em doação, sem encargos, 
uma área de terras com a superfície de 329,65m² e da outras providências. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar o Município a 
receber em doação, uma área de terras com a superfície de 329,65m² (trezentos e 
vinte e nove metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados), sem 
benfeitorias, bem como custear os valores referentes às despesas com Tabelionato e 
Registro de Imóveis. 

Recebemos através do Processo Administrativo nº 
1976/2017 a proposta de doação desta área, situada na Avenida Rio Branco, no Bairro 
Oriental, área urbana oriunda da matrícula nº 22.784 do Registro de Imóveis de 
Estrela, imóvel este de propriedade do espólio de Nelson Rissi. 

Assim, tendo em vista que o proprietário Nelson Rissi 
faleceu e que os herdeiros estão renunciando a indenização de que teriam direito no 
caso de desapropriação, estes pretendem realizar a doação do terreno para fins de 
sua regularização. 

Segue em anexo, croqui da área de terras e cópia da 
matrícula nº 22.784. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual aguardamos a devida apreciação por parte dessa distinta Câmara. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

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


