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PROJETO DE LEI Nº 001/2022 DE 03 DE JANEIRO DE 2022. 

 

Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de 

sua propriedade e dá outras providências. 

 

                                   Art. 1º- Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à alienação do seguinte 

imóvel: Um terreno de forma regular, localizado na Avenida Vicente Pigatto, s/n medindo 

991,00 m², distante 43,50 metros da esquina formada pela Av. Vicente Pigatto com a Rua 

Benjamin Santo Zago, pertencente ao Quarteirio nº 13, setor 04, formado pelas Ruas 

Benjamin Santo Zago - João Batista Zago - Travessa Canarinho e Av. Vicente Pigatto, com as 

seguintes confrontações e dimensões: norte, frente, lado ímpar, na extensão de 25,00 metros, 

onde confronta-se com a Av. Vicente Pigatto; sul, fundos, na extensão de 25,61 metros, sendo 

11,14 metros com o terreno nº 15 de Bernjamin Zago – Indústria Moageira, mais 14,47 

metros com o terreno do Mário José Dias; leste, na extensão de 42,42 metros, onde confronta-

se com o terreno nº 05 de Benjamin Zago Indústria Moageira; oeste, na extensão de 38,86 

metros, onde encontra-se com o terreno nº 06 de Benjamin Zago – Indústria Moageira. 

                        Art. 2º- A alienação será feita mediante licitação, na modalidade concorrência, 

tipo maior oferta, tendo como valor mínimo o apurado na avaliação anexa, que faz parte 

integrante desta Lei. 

                        Art. 3º- A responsabilidade pelas despesas de escritura e do Registro de 

Imóveis atinentes à transferência do(s) bem (bens) descrito(s) no art. 1º, bem como pelo 

pagamento do imposto de transmissão – ITBI, ficarão a cargo do(s) comprador (es). 

                        Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

          

                        

                       Justificativa: 

 

                       Senhores Vereadores 

 

                       O presente projeto visa à obtenção de recursos os quais serão destinados a 

aquisição de uma área para a construção do novo cemitério, devido ao atual cemitério não 
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possuir mais terrenos disponíveis e também para construção da casa mortuária de Faxinal do 

Soturno.  

                       Contando com a atenção dos nobres Edis e pela importância do assunto, 

solicitamos a análise e aprovação do projeto. 

 

 

                                                                                                 Atenciosamente, 

                                                                                        

      

                                                                                        Lourenço Domingos Moro 

                                                                                  Prefeito Municipal em exercício 

 


