
LEI Nº 1.010, DE 26 DE AGOSTO DE 2003. 
 
 
 

 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
RECEBER IMÓVEL MEDIANTE DAÇÃO, 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 receber de Vani Maria Batistella 
Pacheco, mediante dação, para pagamento de débito resultante de contribuição de melhoria, 
o imóvel urbano, registrado no Serviço de Registro de Imóveis de Júlio de Castilhos/RS sob 
a matrícula nº 10.215: 
I – LOTE NÚMERO 4, urbano, sem benfeitorias, com área superficial de 599,75 
(quinhentos e noventa e nove metros e setenta e cinco decímetros quadrados), situado na rua 
15 de Novembro, lado ímpar, distando 20,00 metros, esquina com a rua número 2, na 
quadra 43 do Bairro Limeira, nesta cidade, formada pela rua 15 de novembro, rua número 1, 
rua número 2 e pela área rural de Odilo José Batistella, com as seguintes dimensões e 
confrontações: AO NORTE, nos fundos, formando um ângulo interno de 88º 20’com o lado 
oeste, na extensão de 15,00 metros com terras de Odilo José Batistella; AO SUL: na frente, 
formando um ângulo interno de 88º 20’com o lado leste, na extensão de 15,00 metros, com 
a rua 15 de Novembro; AO LESTE: ao lado esquerdo, formando um ângulo interno de 91º 
40’ com o lado norte, na extensão de 40,00 metros com o lote nº 3; AO OESTE: lado 
direito, formando um ângulo interno de 91º 40’ com o lote nº 5. 
 
Art. 2º. O imóvel está avaliado em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e é recebido nos termos da 
Lei Municipal nº 955, de 26 de dezembro de 2002. 
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 26 de agosto de 2003. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 


