
LEI Nº 1.806, DE 15 DE JUNHO DE 2010.  
 
 
 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 
MUNICIPAL A DESAPROPRIAR ÁREA DE 
TERRAS NO BAIRRO LIMEIRA 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 destinação de área para loteamento, a área de terra a seguir 
relacionada : 
 
 “Uma fração de terras, sem benfeitorias, com a área superficial de 17.917,54 m2, 

situada ao norte da cidade de Pinhal Grande, na Vila Jardim, Bairro Limeira, dentro da Quadra nº 

16 do Bairro Limeira, cidade de Pinhal Grande, quadra esta incompleta, formada pela Rua 

Valentim Rubin, Rua Júlio Lourenço Salles e Rua Sem Denominação, com as seguintes dimensões 

e confrontações atuais: ao NORTE, onde forma um ângulo interno de 81º11’39” com a face leste, 

confronta com a área remanescente da matrícula nº 10.286 (fração de Arlindo Posser), na 

extensão de 195,61 metros; ao OESTE, onde forma um ângulo interno de 93º04’20” com a face 

norte, confronta com terras de herdeiros de Avelino Posser na extensão de 94,48 metros; ao SUL, 

onde forma um ângulo interno de 87º00’55” com a face oeste, confronta com terras de herdeiros de 

Avelino Posser e terrenos da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, na extensão de 76,82 metros;  

formando aí um ângulo interno de 181º26’42” segue na direção oeste-leste, face sul, confrontando 

com terrenos da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, terreno de Maria Lodovina da Rosa e 

terreno de Roberto da Rosa, na extensão de 79,57 metros; formando aí um ângulo interno de 

96º04’44” segue na direção sul-norte, face leste, confrontando com terreno de Gilberto Aires da 

Rocha, na extensão de 10,61 metros; formando aí um ângulo interno de 270º02’40” segue na 

direção oeste-leste, face sul, confrontando com terreno de Gilberto Aires da Rocha, na extensão 

de 20,00 metros e ainda na extensão de 9,23 metros com a Rua Júlio Lourenço de Salles; ao 

LESTE, onde forma um ângulo interno de 91º09’00” com a face sul, confronta a área remanescente 

da matrícula nº 10.286 (fração de Arlindo Posser), na extensão de 91,05 metros.” 

 

 O terreno a ser desapropriado está contido dentro da área de 11,54,22,78 há 
(onze hectares, cinqüenta e quatro ares, vinte e dois centiares e setenta e oito deciares), 
área esta de propriedade de ARLINDO POSSER, AVELINO POSSER, IVO POSSER 
BIGUELINI, ERNA POSSER DALMOLIN, EVALDINO BEVILAQUA POSSER, 
RENATO POSSER, LUIZ ALBERI POSSER, SELMA T. POSSER CARGNIN, RENI 
OTÁVIO POSSER, PAULO CEZAR POSSER e ENIO JOSÉ POSSER e matriculada sob  



 
 
 
nº 10.286, fichas 1 e 2 (frente e verso) do Livro nº 2 – Registro Geral do Serviço de 
Registro de Imóveis da Comarca de Júlio de Castilhos.  
 Conforme R.1/10.286 de 02 de abril de 1998, Erna Posser Dalmolin e seu 
marido Juliano Dalmolin, doaram para DARCY JOÃO GARLET e sua esposa 
CELANIRA DALMOLIN GARLET, a fração ideal de 1,79.17,54 há, do imóvel 
matriculado Sob o nº 10.286, acima mencionada. 
 
 Art. 2º. Área a ser desapropriada terá indenização no valor de R$ 49.000,00 
(Quarenta e nove mil reais), conforme avaliação. 
 
 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, 
15 de junho de 2010. 

 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


