
 

 

PROJETO DE LEI nº. 254, de 08 de novembro de 2017.  

 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a celebrar permuta com a 

Empresa Coradini Emprendimentos Imobiliários Ltda. 

 

 

 

DIVALDO LARA, Prefeito Municipal de Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, 

no uso de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa 

Legislativa o seguinte  

 

PROJETO DE LEI: 

 

Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a permitir que a Empresa Coradini 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. construa uma Estação de Tratamento de Esgoto 

(ETE), utilizando 1.500 m2 (mil e quinhentos metros quadrados) da seguinte área de sua 

propriedade: "UMA GLEBA DE TERRAS, situada nesta Cidade, na Vila Carlos 

Alberto, com a área de 3 ha 6.680,29 m² (três hectares, seis mil, seiscentos e oitenta 

metros quadrados e vinte e nove decímetros quadrados), possuindo as seguintes 

confrontações: ao Norte, com a Rua Ary Silveira Azambuja, antiga Rua 74, Cooperativa 

Rainha da Fronteira e Conjunto Residencial São Bernardo; ao Sul, com proprietários 

diversos; ao Leste, com o Conjunto Residencial São Bernardo e Teorema Engenharia 

Sociedade Ltda.; ao Oeste, com o Arroio Santa Tecla. Matrícula nº. 51.992, fls. 1, do 

Livro 2 de Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bagé, 

conforme mapa em anexo. 

 

§ 1º. A ETE a ser construída pela Empresa Coradini Empreendimentos 

Imobiliários Ltda. deverá possuir capacidade bem superior a necessidade do 

Loteamento Coradini, de forma que possa ser utilizada pela Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Édson Heráclito Cereser, pela Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Santos Dumont e pelos moradores da Rua Jackson Red Costa, trecho compreendido 

entre a Rua Barão do Itaqui e a Rua Coronel Favorino, e da Rua Professor Caggiano, 

trecho compreendido entre a Rua Barão do Itaqui e a Rua Coronel Favorino;  

 

§ 2º. A ETE deverá ser construída de forma a possibilitar sua ampliação e 

utilização para eventuais empreendimentos imobiliários na área remanescente que 

pertence ao Município. 

 

§ 3º. Após ser construída, a ETE passará a integrar o patrimônio do Município, 

nos termos da Lei Municipal nº. 1.761, de 18 de agosto de 1975.  

 

Art. 2º. Fica criado o prolongamento da Rua Francisco Garibaldi, sobre a área 



 

 

descrita no caput do art. 1º., com extensão de 194,44 m (cento e noventa e quatro metros 

e quarenta e quatro centímetros quadrados), no sentido norte-sul.  

 

§ 1º. O Poder Executivo fica autorizado a permitir que Empresa Coradini 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. conclua a pavimentação asfáltica de 3.625,86 m2 

(três mil, seiscentos e vinte e cinco metros e oitenta e seis decímetros quadrados), no 

prolongamento da Rua Francisco Garibaldi, na área descrita no caput do art 1º., e doe 

para o Município, sem nenhum ônus para o erário; 

 

§ 2º. O Poder Executivo fica autorizado a permitir que Empresa Coradini 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. conclua a pavimentação asfáltica de 5.281,92 m2 

(cinco mil, duzentos e oitenta e um metros e noventa e dois decímetros quadrados), na 

Rua Coronel Favorino, no trecho entre Rua 21 de Junho e Rua Jackson Red Costa e doe 

para o Município, sem nenhum ônus para o erário. 

 

Art. 3º. O Poder Executivo fica autorizado a permutar com a Empresa Coradini 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. uma área de 7.159,2 m2 (sete mil, cento e 

cinqüenta e nove metros e 20 decímetros quadrados) de propriedade do Município, 

localizada na divisa do Loteamento Coradini, dentro de "UMA GLEBA DE TERRAS, 

situada nesta Cidade, na Vila Carlos Alberto, com a área de 3 ha 6.680,29 m² (três 

hectares, seis mil, seiscentos e oitenta metros quadrados e vinte e nove decímetros 

quadrados), possuindo as seguintes confrontações: ao Norte, com a Rua Ary Silveira 

Azambuja, antiga Rua 74, Cooperativa Rainha da Fronteira e Conjunto Residencial São 

Bernardo; ao Sul, com proprietários diversos; ao Leste, com o Conjunto Residencial São 

Bernardo e Teorema Engenharia Sociedade Ltda.; ao Oeste, com o Arroio Santa Tecla, 

Matrícula nº. 51.992, fls. 1, do Livro 2, de Registro Geral.do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Bagé,conforme mapa em anexo, por UMA GLEBA DE 

TERRAS, com área de 15.000 m2 (quinze mil metros quadrados), de propriedade de 

Valmor Coradini Júnior, localizada ao lado do Cemitério Municipal de São Martin, e 

que se localiza dentro de UMA GLEBA DE TERRAS situada no Distrito de José 

Otávio, a margem da estrada geral que vai a Santa Tecla, Zona Urbanizável deste 

Município, com área de 10ha 8.830,50 m2 (dez hectares, oito mil oitocentos e trinta 

metros quadrados e cinqüenta decímetros quadrados), com todas as suas servidões 

ativas, matos, aguadas e aramados correspondentes e demais benfeitorias lá existentes, 

sem nenhuma exclusão; limitando-se: ao norte com a estrada geral que vai a Santa Tecla 

e com campos de Georgina Camejo de Quadros, Cândido Silva, Osório Brião e Zeferino 

Alves; ao sul, com campos da sucessão Beltrand, ao leste, com os de Jacintho Amaral, 

Getúlio Costa e sucessão Serafim Gomes; e ao oeste, com os de Antônio Silveira e 

outros. Matrícula nº. 16.255, fls. 1, do Livro 2, de Registro Geral.do Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Bagé. 

 

Parágrafo único. A presente permuta é isenta do Imposto sobre Transmissão de 

Bens Imóveis (ITBI). 

 



 

 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta permuta correrão as expensas do 

Município de Bagé, por contas das dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 5º. Está Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 08 de novembro de 

2017. 

 

 

 

 

DIVALDO LARA 

Prefeito Municipal 

 

 

Eduardo Deibler 

Secretário GEPLAN 

 

 

Clementino Molina 

Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


