
PROJETO DE LEI Nº 199, DE 02 DE OUTUBRO DE 2017 

 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

receber doação de imóvel, e dá outras 

providências. 

 

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. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber a doação de três 

(03) hectares da matrícula nº. 5.192, conforme av. 12, da referida matrícula dentro de 

uma área maior de duzentos e doze hectares, nove mil cento e dezoito metros quadrados 

(212 ha 9.118,89 m²) e no 4º. Distrito, atualmente 3ª. zona do 1º. Distrito, lugar 

denominado de Palmas, com as benfeitorias constantes de aramados correspondentes é 

um vinte e oito avos (1/28) na casa de campo existente e dentro dos limites gerais 

seguintes: ao norte, com campos das sucessões de Francisco Lopes dos Santos, João 

Gaspar Jardim e Orozimbo Lopes dos Santos e campos de Francisco Rodrigues do 

Nascimento e Salvador Tadeu; ao sul, com os da sucessão de Vicente Teixeira Brasil; a 

leste, com os da sucessão de Leonardo José Collares, Júlio Alves de Farias e Marino 

Collares da Silva e a oeste, com o arroios Traíras e a estrada real do Passo dos 

Enforcados. Devidamente cadastrada no INCRA, em maior área, com nº. de imóvel: 

864.021.018.775, conforme recibo-certificado de cadastro com os dados seguintes: 

36,88; fração-mínima de parcelamento: 20,0. - ANTERIOR PROPRIETÁRIO: 

ISMAEL JOSÉ COLLARES, c/c Joséfa Ollé Collares, brasileiros, residentes nesta 

Cidade. Por disposição testamentária, ficou o bem partilhado à herdeira SILVIA 

PATRICIA RODRIGUES FAGUNDES, brasileira, advogada e agropecuarista, residente 

e domiciliada nesta Cidade sito à Rua Venâncio Aires nº. 110, apto. 402, inscrita no CPF 

sob o nº. 560.477.700-53 e RG sob o nº. 6001261046. 

 

Art. 2º. O imóvel descrito no artigo 1º. será destinado à realização de uma Escola 

de Ensino Profissionalizante e um Centro de Apoio ao Produtor, ambos neste 

Município. 

 

Art. 3º. Os referidos locais serão denominados: Escola de Ensino 

Profissionalizante Ismael Collares e Pepita Collares e Centro de Apoio ao Produtor 

Ismael Collares e Pepita Collares. 

 



Art. 4º. A presente doação é de caráter gratuito, sem qualquer ônus recíproco. 

 

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

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 02 de outubro de 2017. 

   

 

   

        DIVALDO LARA 

 Prefeito Municipal 

 

 

EDUARDO DEIBLER 

               Secretário/GEPLAN 

 

 

CLEMENTINO MOLINA 

                            Chefe de Gabinete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


