
Ofício nº 003/2015 Giruá, 03 de março de 2015.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos  cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que  vimos  encaminhar  para
apreciação e deliberação o Projeto de Lei nº 003/2015 que “Autoriza o Executivo Municipal a receber
em doação a área 485 m2  do imóvel que descreve ”. 

O projeto de lei em questão, busca autorização legislativa para o Executivo receber em doação a
área de 485m2 , imóvel descrito no projeto em anexo.

Trata-se de um lote urbano, sem benfeitorias, com a área superficial de quatrocentos e oitenta e
cinco metros quadrado, situado nesta cidade, tendo como ponto inicial marcado na rua Boa Vista, esquina
com a rua Buriti, cujo recebimento (doação) é de significativa importância para o Município, uma vez que
permitirá a desenvolver atividades educacionais de interesse comum nos campos social, educacional e
assistencial, bem como, desenvolver atividades especificamente no que diz respeito a permanência da
família no bairro, através da aquisição do Centro Comunitário da comunidade, onde são realizadas as
reuniões dos educandários, das escolas, das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação e
Cultura, do Governo Municipal e da comunidade em geral.

Segue em anexo, cópia da matrícula atualizada do referido Imóvel.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo

Viva a Vida sem Drogas!



Giruá/RS

PROJETO DE LEI Nº 003/2015                 DE 03 DE MARÇO DE 2015.

AUTORIZA  O  PODE  EXECUTIVO
MUNICIPAL  A  RECEBER  EM  DOAÇÃO  A
AREA 485 M2 DO IMÓVEL QUE DESCREVE.

 Art.1o. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal  a receber  em doação a  área  de 485m2,
constante da matrícula nº 11.770, Livro nº 2, a seguir descrita: 
I - “Um lote urbano nº 01, da quadra nº 167-D, do setor nº 06, sem benfeitorias, com a área superficial
de quatrocentos e oitenta e cinco metros quadrados, sito nesta cidade, tendo como ponto inicial marcado
na rua Boa Vista,  esquina com a rua Buriti,  partindo deste ponto com direção Leste,  percorre uma
distância de 22,30 metros, confrontando ao Norte, com a rua Boa Vista , até encontrar o ponto com
direção sudoeste,  ângulo interno sentido anti-horário de 62º21´42,  percorre uma distância de 49,10
metros, confrontando a Sudeste, com uma rua sem denominação oficial, até encontrar o ponto nº 03,
deste ponto com direção Norte, ângulo interno sentido anti-horário, de 27º00´37, percorre uma distância
de 43,50 metros, confrontando a Oeste, com a rua Buriti, até encontrar o ponto inicial o qual possui
ângulo interno de 90º 37´41, o quarteirão referido acima é delimitado ao Norte, pela rua Boa Vista; a
Sudeste pela rua S/D Oficial e, a Oeste, pela rua Buriti, nesta cidade.  

Art.2o. O bem descrito no art. 1º pertence a Associação de Moradores do Bairro Leimann, e será
destinado a  desenvolver atividades educacionais de interesse comum nos campos social, educacional e
assistencial, bem como, desenvolver atividades especificamente no que diz respeito a permanência da
família no bairro, através da aquisição do Centro Comunitário da comunidade, onde são realizadas as
reuniões dos educandários, das escolas, das Secretarias Municipais de Assistência Social, de Educação e
Cultura, do Governo Municipal e da comunidade em geral.

Art.3o. Todas as despesas decorrentes da presente Lei e a regularização do imóvel, correrão por
conta do Município. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUA(RS),  EM 03 DE MARÇO DE 2015, 60º
ANO DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas

Viva a Vida sem Drogas!



Prefeito Municipal

Viva a Vida sem Drogas!


