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PROJETO DE LEI Nº 136-01/2017 
  

Autoriza o Poder Executivo receber em 
doação, com encargos, as áreas de terras 
que menciona e da outras providências. 

 
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a receber em doação, com encargo, as 

áreas de terras abaixo descritas, com superfície total de 2.504,04m², sem benfeitorias, 
de propriedade de Marisa Casagrande Brönstrup, Rodrigo Brönstrup e Martina 
Brönstrup, imóveis inscritos no Registro de Imóveis sob matrículas nºs 19.644, 26.601 
e 26.938. 

I. Uma RUA ABERTA com superfície de 518,60m² (quinhentos e dezoito 
metros quadrados e sessenta decímetros quadrados), inscrita no Registro de 
Imóveis de Estrela sob nº 19.644, localiza-se na Rua Santo Antônio, bairro Moinhos, 
parte da quadra  n° 81, lote administrativo n° 3980, 5ª zona urbana desta cidade; com 
as seguintes medidas e confrontações: pela frente, na extensão de 129,65 metros, 
com a continuação da rua Santo Antônio; pelos fundos, na mesma extensão, com os 
lotes administrativos n°s 3984, 4071, 4082, 4093, 4104, 4115, 4126, 4137, 4148 e 
4159; por um lado, na extensão de 4,00 metros, com a continuação da Rua Santo 
Antônio;  e pelo outro lado, na mesma extensão, com a continuação da Rua Santo 
Antônio; 

II. Uma TERRENO URBANO com superfície de 739,77m² (setecentos e 
trinta e nove metros e setenta e sete decímetros quadrados), inscrita no Registro 
de Imóveis de Estrela sob nº 26.601, ocupada pela Rua Leo Joas, localizada no bairro 
Alto da Bronze, parte da quadra n° 03, lote administrativo n° 418, 2ª zona urbana 
desta cidade; com as seguintes medidas e confrontações: pela frente, na extensão de 
13,24 metros, com a continuação da Rua Leo Joas; pelos fundos, na extensão de 
13,20 metros, com o lote administrativo n° 600;  por um lado, na extensão de 5,84 
metros, com o lote administrativo n°410, quando faz um ângulo e segue na extensão 
de 51,27 metros, com o lote administrativo n° 415; e, pelo outro lado, na extensão de 
5,55 metros, com o lote administrativo n° 430, quando faz um ângulo e segue na 
extensão de 49,60 metros, com os lotes administrativos n°s 421, 424, 427 e 430; 

III. Uma ÁREA URBANA com superfície de 1.245,67m² (um mil, duzentos 
e quarenta e cinco, sessenta e sete decímetros quadrados), inscrita no Registro de 
Imóveis de Estrela sob nº 26.938, ocupada pela Rua Albino Francisco Horn, localizada 
no bairro Alto da Bronze, 2ª zona urbana desta cidade; com as seguintes medidas e 
confrontações: seguindo no sentido anti-horário, faz frente, a sudoeste, com a rua 
Albino Francisco Horn, numa extensão de 14,06 metros, quando forma um ângulo de 
112°60’; confronta-se a sudeste, com o lote A e área remanescente (de propriedade 
de Celso Brönstrup), numa extensão de 31,40 metros, quando forma um ângulo de 
159°44’; confronta-se ainda a sudeste, com a área remanescente (de propriedade de 
Celso Brönstrup), numa extensão de 63,19 metros, quando forma um ângulo de 90°, 
confronta-se a nordeste, com terras de herdeiros de João Aloys Ruschel, numa 
extensão de 13,20 metros, quando forma um ângulo de 90°; confronta-se a noroeste, 
com a área F (de propriedade de Celso Brönstrup), numa extensão de 61,52 metros, 
quando forma um ângulo de 283°04’; confronta-se a noroeste, com o lote de Eduardo 
Pinto, numa extensão de 33,85 metros, encontrando a linha de partida e formando um 
ângulo de 67°10’. 
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Art. 2º As despesas com o Tabelionato e Registro de Imóveis, oriundas desta 
Lei, serão suportadas pela Prefeitura 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 30 de outubro de 2017. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
   
 Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 

 
 

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, 30 de outubro de 2017. 

 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 136-01/2017 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

136-01/2017, que autoriza o Poder Executivo receber em doação, com encargos, as 
áreas de terras que menciona e da outras providências. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar o Município a 
receber em doação, áreas de terras com a superfície total de 2.504,04m², sem 
benfeitorias, bem como custear os valores referentes às despesas com Tabelionato e 
Registro de Imóveis. 

Recebemos através do Processo Administrativo nº 
6218/2017 a proposta de doação de áreas com a superfície total de 2.504,04m², 
sendo uma área de Rua Aberta localizada na Rua Santo Antônio, bairro Moinhos, com 
área de 518,60m² (quinhentos e dezoito metros quadrados e sessenta decímetros 
quadrados); outra área é um terreno urbano ocupado pela Rua Leo Joas, bairro Alto 
da Bronze,  com superfície de 739,77m² (setecentos e trinta e nove metros e setenta e 
sete decímetros quadrados; e uma área urbana localizada na Rua Albino Francisco 
Horn, bairro Alto da Bronze, com superfície de 1.245,67m² (um mil, duzentos e 
quarenta e cinco, sessenta e sete decímetros quadrados), oriundas respectivamente 
das matrículas n os 19.644, 26.601 e 26.938 do Registro de Imóveis de Estrela, imóveis 
estes de propriedade de Marisa Casagrande Brönstrup, Rodrigo Brönstrup e Martina 
Brönstrup. 

A doação das áreas supramencionadas se deve ao fato 
destas matrículas serem destinadas ao uso exclusivo de ruas. 

Segue em anexo, cópia das matrículas mencionadas. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 

qual aguardamos a devida apreciação e emissão de Parecer. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


