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PROJETO DE LEI N.º 15, DE 23 DE MAIO DE 2016 

 

Autoriza o Poder Executivo a receber em doação, sem 

ônus para o Município, fração de terras urbana, Tiradentes 

do Sul e dá outras providências. 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação, sem ônus 

para o município, fração de terras urbana pertencentes a Helio Hermann & Outros, sob ma-

trícula anterior nº 23.589, situada no Município de Tiradentes do Sul. 
 

 UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Edmar Kluge e Danila Borger Kluge, 

constante da matrícula nº 24.466, com área de 458,39m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua 20 de Março, confrontando ao NORTE, com a Rua 20 de 

Março, por uma linha de frente de 16,00 metros, ao SUL, com a Rua Passo Fundo por uma 

linha de frente de 16,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 49, por 

uma linha de 24,63 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 50 por uma 

linha de 23,81 metros. 

  

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Terezinha Martini e Osmario Martin, 

constante da matrícula nº 24.467, com área de 467,55m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua 20 de Março, confrontando ao NORTE, com a Rua 20 de 

Março, por uma linha de frente de 16,03 metros, ao SUL, com a Rua 20 de Março por uma 

linha de frente de 16,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 49, por 

uma linha de 24,75 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 50 por uma 

linha de 23,93 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Olívia Ulsenheimer e Waldomiro Ulse-

nheimer, constante da matrícula nº 24.468, com área de 472,40m², destinada para abertura 

de Rua, absorvidas pelo traçado da Rua 20 de Março, confrontando ao NORTE, com a Rua 

20 de Março, por uma linha de frente de 16,07 metros, ao SUL, com a Rua 20 de Março por 

uma linha de frente de 16,03 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 49, 

por uma linha de 23,74 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 3 da quadra nº 50 por 

uma linha de 23,16 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Arlindo Regner e Nelci Mohr Regner, 

constante da matrícula nº 24.469, com área de 452,07m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua 20 de Março, confrontando ao NORTE, com a Rua 20 de 

Março, por uma linha de 16,33 metros, ao SUL, com a Rua 20 de Março por uma linha de 

frente de 16,07 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 49, por uma linha 

de 23,72 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 4 da quadra nº 50 por uma linha de 

23,14 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Leonida Maria Martini e Alceno Marti-

ni, constante da matrícula nº 24.470, com área de 252,44m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua 20 de Março, confrontando ao NORTE, com  o lote rural nº 

1 da 3ª secção São Francisco, por uma linha de frente de 16,08 metros, ao SUL, com a Rua 

20 de Março, por uma linha de frente de 16,33 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 2 
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da quadra nº 49, por uma linha de 11,76 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 5 da 

quadra nº 50 por uma linha de 13,42 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Edmar Kluge e Daniela Borger Kluge, 

constante da matrícula nº 24.471,com área de 458,46m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua João Francisco Barros, confrontando ao NORTE, com a 

Rua João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,04 metros, ao SUL, com a Rua 

Passo Fundo por uma linha de frente de 16,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 1 da 

quadra nº 50, por uma linha de 20,35 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 1 da qua-

dra nº 51 por uma linha de 19,60 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Terezinha Martini e Osmario Martini, 

constante da matrícula nº 24.472, com área de 418,00m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua João Francisco Barros, confrontando ao NORTE, com a 

Rua João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,08 metros, ao SUL, com a Rua 

João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,04 metros; ao LESTE, com o lote ur-

bano nº 2 da quadra nº 50, por uma linha de 20,47 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano 

nº 2 da quadra nº 51 por uma linha de 19,72 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Olivia Ulsenheimer e Waldomiro Ulse-

nheimer, constante da matrícula nº 24.473, com área de 386,21m², destinada para abertura 

de Rua, absorvidas pelo traçado da Rua João Francisco Barros, confrontando ao NORTE, 

com a Rua João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,18 metros, ao SUL, com a 

Rua Passo Fundo por uma linha de frente de 16,08 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 

3 da quadra nº 50, por uma linha de 20,40 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 3 da 

quadra nº 51 por uma linha de 19,81 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Arlindo Regner e Nelci Mohr Regner, 

constante da matrícula nº 24.474, com área de 369,87m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua João Francisco Barros, confrontando ao NORTE, com a 

Rua João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,33 metros, ao SUL, com a Rua 

João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,18 metros; ao LESTE, com o lote ur-

bano nº 4 da quadra nº 50, por uma linha de 20,38 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano 

nº 4 da quadra nº 51 por uma linha de 19,79 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Leonida Maria Martini e Alceno Marti-

ni, constante da matrícula nº 24.475, com área de 422,54m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Rua João Francisco Barros, confrontando ao NORTE, com lote 

rural nº 1 da 3ª secção São Francisco, por uma linha de frente de 16,08 metros, ao SUL, com 

a Rua João Francisco Barros, por uma linha de frente de 16,33 metros; ao LESTE, com o 

lote urbano nº 5 da quadra nº 50, por uma linha de 21,05 metros; e, ao OESTE, com o lote 

urbano nº 5 da quadra nº 51 por uma linha de 22,70 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Olivia Ulsenheimer e Waldomiro Ulse-

nheimer, constante da matrícula nº 24.478, com área de 330,36m², destinada para abertura 

de Rua, absorvidas pelo traçado da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a 
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Avenida Tiradentes, por uma linha de frente de 20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tira-

dentes, por uma linha de frente de 20,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 3 da qua-

dra nº 51, por uma linha de 16,76 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 

52 por uma linha de 16,02 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Arlindo Regner e Nelci Mohr Regner, 

constante da matrícula nº 24.479, com área de 326,36 m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida 

Tiradentes, por uma linha de frente de 20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, 

por uma linha de frente de 20,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 4 da quadra nº 

51, por uma linha de 16,67 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 52 

por uma linha de 15,79 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Leonida Maria Martini e Alceno Marti-

ni, constante da matrícula nº 24.480, com área de 324,27 m², destinada para abertura de Rua, 

absorvidas pelo traçado da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida 

Tiradentes, por uma linha de frente de 20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, 

por uma linha de frente de 20,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 5 da quadra nº 

51, por uma linha de 6,07 metros e 10,81 metros, e ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da 

quadra nº 52 por uma linha de 3,05 metros e 12,48 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Lurdes Kortz e Nilson Kortz, constante 

da matrícula nº 24.481, com área de 296,90m², destinada para abertura de Rua, absorvidas 

pelo traçado da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida Tiradentes, 

por uma linha de frente de 20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, por uma linha 

de 20,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 6 da quadra nº 51, por uma linha de 15,49 

metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 52 por uma linha de 14,37 me-

tros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencente Graciele Hermann, constante da matrícula 

nº 24.482, com área de 352,32m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado 

da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha 

de frente de 20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de  20,00 me-

tros; ao LESTE, com o lote urbano nº 7 da quadra nº 51, por uma linha de 17,64 metros; e, 

ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 52 por uma linha de 17,84 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencente a Hedi Hermann, constante da matrícula nº 

24.483, com área de 1.807,60m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado da 

Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de 

20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de 20,00 metros; ao LES-

TE, com o lote urbano nº 8 da quadra nº 51, por uma linha de 19,48 metros; com a Rua 

10.000, por uma linha de 14,00 metros e com o lote nº 1 da quadra nº 90-A, por uma linha 

de 50,48 metros; e ao OESTE, com o lote urbano nº 4 da quadra nº 52 por uma linha de 

27,33 metros; com a Rua 10.000, por  uma linha de 14,00 metros e, com o lote urbano nº 1 

da quadra nº 90, por uma linha de 44,58 metros 
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UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Silestia Hermann Liesenfeld e Darci Li-

esenfeld, constante da matrícula nº 24.484, com área de 1.192,63,00m², destinada para aber-

tura de Rua, absorvidas pelo traçado da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com 

Avenida Tiradentes, por uma linha de frente de 20,36 metros, ao SUL, com a Avenida Tira-

dentes, por uma linha de 20,00 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 90-

A, por uma linha de 57,30 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 2 da quadra nº 90 por 

uma linha de 60,50 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Lauro Eldo Bauer e Luvani Bauer, cons-

tante da matrícula nº 24.485, com área de 594,35 m², destinada para abertura de Rua, absor-

vidas pelo traçado da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida Tira-

dentes, por uma linha de 20,40 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, por uma linha 

de frente de 20,36 metros; ao LESTE, com o lote urbano nº 3 da quadra nº 90-A, por uma 

linha de 27,58 metros; e, ao OESTE, com o lote urbano nº 3 da quadra nº 90 por uma linha 

de 27,95 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Pedro Ari Bauer, constante da matrícula 

nº 24.486, com área de 314,08m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado 

da Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha 

de 20,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, por uma linha  de 20,40 metros; ao 

LESTE, com o lote urbano nº 4 da quadra nº 90-A, por uma linha de 16,95 metros; e com a 

rua 11.000, por uma linha de 14,00 metros ao OESTE, com o lote urbano nº 4 da quadra nº 

90 por uma linha de 12,60 metros; e com a rua 11.000, por uma linha de frente de 14,00 me-

tros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencente Janete Martini, constante da matrícula nº 

24.487, com área de 883,14m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado da 

Avenida Tiradentes, confrontando ao NORTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de 

21,00 metros, ao SUL, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de frente de 20,00 metros; 

ao LESTE, com o lote urbano nº 6 da quadra nº 91-A, por uma linha de 28,12 metros; e, ao 

OESTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 91 por uma linha de 34,42 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencente a Hedi Hermann, constante da matrícula nº 

24.488, com área de 1.176,00m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado da 

Rua 10.000 (trecho 1), confrontando ao NORTE, com o lote urbano nº 1da quadra nº 52, 

por uma linha de 84,00 metros, ao SUL, com os lotes urbanos nº 3 e 4 da quadra nº 90, por 

uma linha de 84,00 metros; ao LESTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de frente 

de 14,00 metros; e, ao OESTE, com a Faixa de Domínio da BR -468, por uma linha de 

14,00 metros. 

 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Hedi Hermannn constante da matrícula 

nº 24.489, com área de 647,00m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado 

da Rua 10.000 (trecho 2), confrontando ao NORTE, com o lote urbano nº 1 da quadra 90-A, 

por uma linha de 46,00 metros, ao SUL, com o lote urbano nº 8 da quadra nº 51, por uma 

linha de 46,45 metros; ao LESTE, com o lote rural nº 1 da 3ª secção São Francisco, por uma 
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linha de 14,00 metros; e, ao OESTE, com a Avenida Tiradentes por uma linha de frente de 

14,00 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencentes a Helio Hermann e Gelci Cecilia Her-

mann, constante da matrícula nº 24.490, com área de 692,18m², destinada para abertura de 

Rua, absorvidas pelo traçado da Rua 11.000 (trecho 1), confrontando ao NORTE, com o 

lote urbano nº 2 da quadra nº 91, por uma linha de 53,55 metros, ao SUL, com o lote urbano 

nº 3 da quadra nº 90 por uma linha de 48,45 metros; ao LESTE, com a Rua 11.000, por uma 

linha de 14,89 metros; e, ao OESTE, com a Faixa de Domínio da BR – 468, por uma linha 

de frente de 14,00 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencente a Pedro Ari Bauer, constante da matrícula 

nº 24.4491, com área de 461,79 m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado 

da Rua 11.000 (trecho 2), confrontando ao NORTE, com o lote urbano nº 1 da quadra nº 91, 

por uma linha de 30,45 metros, ao SUL, com o lote urbano nº 4 da quadra nº 90 por uma 

linha de 35,55 metros; ao LESTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha de frente de 

14,00 metros; e, ao OESTE, com a rua 11.000 por uma linha de 14,89 metros. 

 

UMA FRAÇÃO URBANA, pertencente a Pedro Ari Bauer, constante da matrícula 

nº 24.492, com área de 630,00m², destinada para abertura de Rua, absorvidas pelo traçado 

da Rua 11.000 (trecho 3), confrontando ao NORTE, com o lote urbano nº 6 da quadra nº 91-

A, por uma linha de 45,00 metros, ao SUL, com   lote urbano, nº 4 da quadra nº 90-A, por 

uma linha de 45,00 metros; ao LESTE, com  o limite do perímetro urbano da quadra nº 90-

A, por uma linha de 14,00 metros; e, ao OESTE, com a Avenida Tiradentes, por uma linha 

de 14,00 metros. 

 

Art. 2º Fazem parte integrante desta lei, o mapa de localização das referidas ruas 

e as matrículas dos imóveis.  

 

Art. 3º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul, aos 23 dias do mês de 

maio de 2016. 

 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 

Visto em ------/------/2016 

Charles Vendelino Schneider 

Assessor Jurídico 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º 15/2016 

 

 
Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores. 

 
 

 

 

 

O projeto de lei ora encaminhado à apreciação dessa Casa visa buscar autorização le-

gislativa para que o Poder Executivo efetive o recebimento sem ônus a doação de bens imó-

veis. 

Trata-se da doação de 25 frações de terra, totalizando em uma área de 13.556,91m², 

que se destina para arruamento das ruas conforme descrito no mapa. 
 

Considerando tratar-se de um interesse da comunidade, ficamos na certeza de merecer a 

compreensão dos senhores Edis, na aprovação por unanimidade do Projeto de Lei em pauta. 

 

   Tiradentes do Sul, RS 23 de maio de 2016. 

 

João Carlos Hickmann 

Prefeito 
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