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PROJETO DE LEI Nº 072-01/2021 

 
Autoriza o Executivo Municipal a liberar da 
garantia o imóvel adquirido pela empresa 
RM Distribuidora de Pneus e Acessórios 
Ltda, através do auxílio financeiro concedido 
pela Lei Municipal nº 5.937, de 05 de 
novembro de 2012, e substituí-lo por outro 
imóvel. 

 
 
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a liberar da garantia o imóvel adquirido 

pela empresa RM Distribuidora de Pneus e Acessórios Ltda, através do auxílio 
financeiro concedido pela Lei Municipal nº 5.937, de 05 de novembro de 2012. 

 
Art. 2º  A empresa RM Distribuidora de Pneus e Acessórios Ltda, como forma de 

garantia ao Município, substituirá o imóvel descrito no art. 1º por uma área de terras com 
2.398,707m², descrita e identificada pela matrícula nº 29.291 do Registro de Imóveis do 
Município de Estrela, avaliada em R$ 857.692,00 (oitocentos e cinquenta e sete mil, 
seiscentos e noventa e dois reais), pelo período de 10 anos, a qual será incorporada ao 
patrimônio público municipal nas hipóteses previstas nos incisos do art. 3º da Lei 
Municipal nº 5.937, de 05 de novembro de 2012. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 12 de julho de 2021. 
 
 

 

 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 

               
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 12 de julho de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 072-01/2021 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 072-01/2021, que autoriza o Executivo Municipal a liberar da garantia 
o imóvel adquirido pela empresa RM Distribuidora de Pneus e Acessórios Ltda, através 
do auxílio financeiro concedido pela Lei Municipal nº 5.937, de 05 de novembro de 2012, 
e substituí-lo por outro imóvel. 

O presente projeto visa a substituição, por solicitação da 
empresa beneficiada, do imóvel dado em garantia por outro de valor superior, conforme 
pode ser analisado pelas cópias dos documentos anexos ao presente Projeto 

Assim, a empresa RM Distribuidora de Pneus e Acessórios 
Ltda está a oferecer o seu próprio imóvel como garantia em hipoteca. 

Segue em anexo cópia da matrícula nº 29.291, bem como 
os laudos de avaliação. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, do 
qual necessitamos a devida apreciação. 

 
Atenciosamente, 

 
 

 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 

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


