
LEI Nº 1.784, DE 20 DE ABRIL DE 2010.  
 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A DESAPROPRIAR 
ÁREA DE TERRAS NO RINCÃO DO 
APPEL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
 NILVO ANTONIO LAGO, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do 
Rio Grande do Sul. 
 Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte lei: 
 
 Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a desapropriar para fins de 
utilidade pública, com vistas a construção de quadra de esportes ou ginásio poliesportivo, 
a área de terra a seguir relacionada: 
 
 “UMA FRAÇÃO DE TERRAS , sem construções, com a 
área superficial de 2.532,00 m2 ( dois mil e quinhentos e trinta e dois metros 
quadrados), situado na Vila de Rincão do Appel, sede do 2º Distrito do município de 
Pinhal Grande, com frente para a estrada geral que conduz à Itaúba, com as seguintes 
dimensões e confrontações: ao SUL, na frente, formando um ângulo interno de 111º36’ 
com a face suleste, confronta-se na extensão de 27,85m com  a estrada geral que de Júlio 
de Castilhos conduz à barragem de Itaúba e formando aí um ângulo interno de 117º15’ 
segue na direção leste-oeste, face sul, confrontando com esta mesma estrada, na extensão 
de 20,19 metros, até chegar à face noroeste ; a NOROESTE, formando um ângulo interno 
de 71º09’ com a face sul, confronta-se na extensão de 64,36m com a gleba 7 (sete), de 
propriedade de Juçara Terezinha Bueno Kaeffer; a NORDESTE, fundos, formando um 
ângulo interno de 90’ com a face noroeste, confronta-se na extensão de 45,00m com a área 
remanescente de propriedade do Esporte Clube Bela Vista; a SULESTE,formando um 
ângulo interno de 90º’ com a face nordeste, confronta-se, na extensão de 47,58m com a 
área remanescente de propriedade do Esporte Clube Bela Vista até chegar à estrada geral 
que de Júlio de Castilhos conduz à barragem de Itaúba.” 
 

 O terreno a ser desapropriado está contido dentro das áreas de propriedade do 
Esporte Clube Bela Vista - Rincão do Appel – Pinhal Grande, matriculadas sob nº 13326, 
ficha 1 e 12993, ficha 1 livro nº 2 – Registro Geral do Serviço de Registro de Imóveis da 
Comarca de Júlio de Castilhos.  
 
 
 



 Art. 2º. A área a ser desapropriada não terá valor a ser indenizado. 
 
 Art. 3º. As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 
20 de abril de 2010. 

 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


