
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 060-01 / 2017 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
A RECEBER, EM DOAÇÃO, 
IMÓVEIS DESTINADOS À RUAS, e 
dá outras providências. 

 
 
     SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de 
COLINAS, Estado do Rio Grande do Sul, 
         FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono 
e promulgo a seguinte Lei: 
 
    Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber, em 
doação, imóveis, respectivamente de 1.426,31m² (hum mil, quatrocentos e vinte e seis metros 
e trinta e um decímetros quadrados), atual Rua Anton Brentano e de 336,07m2 (trezentos e 
trinta e seis metros e sete decímetros quadrados), também ocupado pela Rua Sem 
Denominação, ambas matriculadas sob nº 31.683 no Registro de Imóveis de Estrela, RS, de 
propriedade da Mitra da Diocese de Montenegro, RS, CNPJ nº 10.378.745/0001-42. 
 
                                      Art. 2º - Os referidos imóveis resultam de processos de 
desmembramentos e se destinam à utilização como vias públicas, já devidamente 
identificadas como tal. 
 
 Art. 3º - Eventuais custos de registro e de regularização perante 
o Registro de Imóveis serão suportados pela Instituição doadora, conforme manifestação 
firmada. 
 
    Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 

   GABINETE DO PREFEITO, 20 de novembro de 2017. 
 
 

             SANDRO RANIERI HERRMANN 
                                  Prefeito Municipal 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO  
PROJETO DE LEI nº 060-01/2017 
      COLINAS, RS,  20 de novembro de 2017 
 
 
 
 Senhora Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
 
 A Mitra da Diocese de Montenegro formalizou proposição de doação de duas parcelas 
de terrenos, conforme Processo Administrativo nº 2017 / 902, frações ainda pertencentes a 
uma matrícula anterior, dentro de área maior, oriundas da realização de um desmembramento, 
tratando-se, respectivamente da Rua Anton Brentano (já denominada antes mesmo de se 
tornar área pública) e parte da Rua Sem Denominação, situação configurada no Memorial 
Descritivo e Croqui do imóvel, em anexo. 
 A entidade religiosa objetiva, com a doação das áreas, a regularização de situações 
ainda pendentes em relação aos desmembramentos em execução, passando para o domínio 
público os espaços que, efetivamente, destinam-se às vias públicas, já caracterizadas como 
tanto. 
 O Município, por sua vez, ao receber as áreas discriminadas, estará contribuindo com 
o desenvolvimento de uma parte nobre, localizada no centro da cidade, fazendo com que logo 
mais possam ser disponibilizados lotes para construções, seja de projetos residenciais, ou 
mesmo de comerciais ou industriais. 
 O ônus financeiro da transferência dos imóveis será suportado pela Mitra em razão de 
os mesmos ainda não ter matrículas próprias, integrantes de uma área maior. 
 Não havendo, portanto, óbice legal ao procedimento de doação/recebimento, ficamos 
na expectativa de uma breve apreciação e decisão do anexo Projeto de Lei. 
 Reafirmamos protestos de distinguida consideração. 
 Respeitosamente, 
 
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN, 
                       Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN  
M. D Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS. 
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