
LEI Nº 1.692, DE 09 DE SETEMBRO 2009.  
 
 
 
 
 
  AUTORIZA O PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL A DESAPROPRIAR ÁREA DE 
TERRAS 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 à instalação ou ampliação de equipamentos comunitários, a 
área de terra a seguir relacionada: 
 

 “Terreno urbano, sem benfeitorias, com a área superficial de 838,96 m2, 

situado na esquina formada pela Rua Valentim Rubin, lado ímpar, e Rua Sem 

Denominação, lado ímpar, 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 85º07’03” 

com a face leste, confronta com a área remanescente da matrícula nº 12.562 na 

extensão de 28,10 metros; ao OESTE, onde forma um ângulo interno de 

94º52’57” com a face norte, confronta com a Rua Sem Denominação, lado ímpar, 

na extensão de 28,45 metros; ao SUL, onde forma um ângulo interno de 

91º16’41” com a face oeste, confronta com a Rua Valentim Rubin, lado ímpar, na 

extensão de 28,00 metros; ao LESTE, onde forma um ângulo interno de 

88º43’19” com a face sul, confronta com terreno do Centro Comunitário São 

Francisco de Assis na extensão de 20,00 metros, e ainda na extensão de 11,47 

metros com terreno de Albrelina Rodrigues da Silva.” 

 

 O terreno a ser desapropriado está contido dentro da área de 75.277,00 m2, 
área esta de propriedade de AVELINO POSSER, RENATO POSSER, LUIZ ALBERI 
POSSER, SELMA TEREZINHA POSSER CARGNIN, RENI OTAVIO POSSER, 
PAULO CEZAR POSSER e ENIO JOSÉ POSSER e matriculada sob nº 12.562, fichas 1, 
2 e 3 do Livro nº 2 – Registro Geral do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Júlio de Castilhos. O terreno está localizado na esquina formada pela Rua Valentim Rubin 
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e Rua Sem Denominação, dentro da Quadra nº 16 do Bairro Limeira, cidade de Pinhal 
Grande. 
 
 Art. 2º. A área a ser desapropriada será indenizada no valor de R$ 13.380,00 
(Treze mil trezentos e oitenta reais), consoante avaliação feita por Comissão designada 
para esta finalidade. 
 
 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, 
09 de setembro de 2009. 

 
 
 
 

NILVO ANTONIO LAGO  
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 
 

RUY RUBIN 
Secretário Municipal da Administração 


