
 

PROJETO DE LEI Nº 39 DE 07 DE AGOSTO  DE 2015.  

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
aprovar projeto de fracionamento de área. 

 

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar projeto de fracionamento 

de 01 (um) terreno urbano, denominado de Terreno nº 1-B com área superficial de 

378,75 m², de propriedade do Sr. IVAN MONTAGNER, matrícula: 10.863,  do Livro 

nº2– registro Geral, do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Faxinal do 

Soturno, conforme Projeto de Fracionamento e cópia de escritura, em anexo. 

 

Art. 2º - O primeiro lote, será denominado de Terreno nº 1-B1 com área 

superficial de 203,75 m² e testada de 8,15m. O segundo lote, será denominado de 

Terreno nº 1-B2 com área superficial de 175,00 m² e testada de 7,00 m. 

 

Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Justificativa 

Senhores Vereadores: 

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto a Vossa Apreciação este Projeto 

de Lei que visa o Fracionamento de área de propriedade do Sr. Ivan Montagner a qual trata-se 

de uma área urbana de 378,75 m² (trezentos e setenta oito metros e setenta e cinco centímetros 

quadrados) possuindo as seguintes confrontações: Frente, Sul, onde mede 15,15m (quinze 

metros e quinze centímetros) com a Rua Antonio Montagner; fundo, Norte, onde mede 15,15 

(quinze metros e quinze centrímetros), com o terreno 01-A; lado direito, Oeste, onde mede 

25,00 (vinte e cinco metros), com terreno de Gentil Sarzi Sartori; e, lado esquerdo, Leste, 

onde mede 25,00 (vinte e cinco metros), com terreno de Vilson Valdir de Mello; dentro do 

quarteirão número 6, setor 5, formado pelas Ruas Antonio Montagner, Gaspar Martins, Julio 

de Castilhos e Alberto Pasqualini. A realização do fracionamento destina-se a uma zona 

Resiodencial-Comercial, devendo ser, nas construções, observado o Código de Obras 

Municipal Vigente. 



 Deste modo, solicita-se análise e aprovação. 

Atenciosamente, 

 

 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 
 

 

 




