
 

   

PROJETO DE LEI Nº 86 DE 01 DE DEZEMBRO 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 fracionamen-
to da área de propriedade de MARIA ROSANA MACHADO HERKERT, matrícula  nº 
18.722(frente e verso) e fl.01 e 02, Livro nº2 – registro Geral, do  Ofício de Registro de Imó-
veis da Comarca de Faxinal do Soturno, conforme Projeto de Fracionamento e cópia de es-
crituras,  em anexo. 
 
   

  Art. 2º - A área a ser fracionada possui um total de 826m² que ao fracionar-se 
dará origem ao Terreno 84-A com área de 320m²  e o Terreno “A-1” com área de 506,00 m². 
 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
        
 Justificativa 
 Senhores Vereadores: 
  Na oportunidade em que lhe cumprimentamos, submetemos a Vossa Apreci-
ação este Projeto de Lei que visa o Fracionamento de área de propriedade da Sra. MARIA 
ROSANA MACHADO HERKERT, o qual trata-se de uma área urbana 826m² a qual o pro-
prietário solicita francionamento originando outras duas áreas de 320m² e 506m², respecti-
vamente. Sua solicitação justifica-se pelo fato de a proprietária  desejar possuir duas matrí-
culas para seu imóvel o que facilita futuras ações de doação, venda ou financiamento imobi-
liário. Cabe lembrar que embora o lote 84A (fracionado) seja menor do que o estabelecido 
em Lei Municipal, a sua medida é superior ao Lote Mínimo estabelecido em Lei  maior, área 
de 125 (cento e vinte e cinco) metros quadrados, descritos no art. 4º da Lei Federal nº6.766 
de 19 de dezembro de 1979 a saber: 
 

Art.4º: Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes requitos: 
       … 

II – os lotes terão área mínima de 125 m² (cento e vinte e cinco metros qua-
drados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o loteamento se 
destinar a urbanização específica ou edificação de conjuntos habitacionais de 
interesse social, previamente aprovados  pelos órgãos públicos competen-
tes. 

 
 Salienta-se que as medidas do lote, em questão, com área total suficiente, no entan-
to com testada inferior a 12m, torna-se necessária autorização Legislativa. 
 

                Atenciosamente, 
 

 

Volnei Colvero Savegnago 
                                                                                                            Prefeito Municipal 

 
 
 
 


