
LEI Nº 1.158, DE 15 DE SETEMBRO DE 2004. 
 
 
 

     AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DESAPROPRIAR ÁREA DE TERRAS E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande do 
Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a desapropriar para fins de utilidade pública, 
uma fração de terras rurais, matrícula nº 764, Livro 2 – registro Geral do Ofício de Registro 
de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS, de propriedade de Rogério Geraldo Zimmer, com a área 
superficial de quatrocentos e quarenta e quatro metros e dezesseis decímetros quadrados 
(444,16 m²), situada na localidade de Espinharedo, Município de Pinhal Grande, com as 
seguintes dimensões e confrontações atuais: AO NORTE, formando um ângulo interno de 
88° com a face oeste, confronta com a estrada geral Pinhal Grande-Espinharedo, na extensão 
de 21,40 metros; AO LESTE, formando um ângulo interno de 67° 30’ com a face norte, 
confronta com a área remanescente de Rogério Geraldo Zimmer, na extensão de 37,40 
metros; AO SUL, formando um ângulo interno de 50° 30’ com a face leste, confronta com a 
estrada geral Pinhal Grande–Usina de Itaúba, na extensão de 16,10 metros; AO OESTE, 
formando um ângulo interno de 154° com a face sul, confronta com a estrada geral Pinhal 
Grande–Usina de Itaúba, na extensão de 20,20 metros. 
 
Art. 2º. A área de terras, autorizada a ser desapropriada pelo art. 1º, destina-se à construção 
de uma mangueira comunitária para manejo de gado. 
 
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta 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 setembro de 
2004. 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 


