
 
DECRETO Nº 036/2017 

 
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE DESCREVE E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 
 VALOIR CHAPUIS, Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal no Art. 53,  

 
DECRETA 

 
 Art. 1º - É declarada de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, por ser necessário o 

prolongamento da Rua Lauro Helmuth Viebrantz, no perímetro urbano da Sede do Município de 
Coqueiros do Sul, o seguinte imóvel: 

 

 IMÓVEL: um terreno urbano, sem construção, com área de 1.340,15 m² (um mil trezentos e 
quarenta metros com quinze decímetros quadrados), situado na Vila Planalto, no Município de 
Coqueiros do Sul (RS), com as seguintes medidas e confrontações:  

 Ao norte, em 9,71 m com terras de Dalila Rheinheimer e outros;  
  Ao sul, em 10,17 m com parte da Rua Felipe Wandscheer;  
 Ao leste, em 8,56 metros com o lote 24, em 16,06 m com o lote 023, em 16,06 m com o lote 

022, em 16,00 m com o lote 021, em 15,70 m com o lote 020, em 15,68 m com o lote 019, em 15,68 
m com o lote 018, em 15,36 m com o lote 017, em 14,40 metros com o lote 016 e em 7,72 m com o 
lote 24; e,  

 Ao oeste, em 141,00 m com uma estrada.  
 Matriculada sob nº 41.834 – Registro de Imóveis de Carazinho – RS, conforme descrição no 
croqui e memorial descritivo em anexo. 

 
Art. 2º - É declarada de urgência, nos termos do Art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41, para fins 

de emissão provisória na posse, a desapropriação do imóvel referido no Art. 1º (primeiro). 
 
Parágrafo Único.  Será pago pelo imóvel desapropriado o valor simbólico de R$ 1,00 (um 

real), no ato da assinatura da escritura pública definitiva. 
 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul RS, em 04 de setembro de 2017.   
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