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PROIETO DE LEI Nq 05L/2O2L

Autoriza a alienação de bem imóvel de matrícula n.s
72.527 do Registro de Imóveis de Getúlio Vargas,
pertencente ao Município, e dá outras provídêncios.

Art. 1e. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar,
mediante venda a ser realizada por processo licitatório em conformidade com a

legislação vigente, com lances a partir dos valores mínimos apurados pela média das

avaliações ofertadas pela Comissão de Avaliação especialmente nomeada para este
fim, o bem imóvel a seguir caracterizado:

Imóvel: Uma fração de terras de cultura, constituída de parte do lote rural
número 06 (seis), com a área superficial de 50.000,0m2 (cinquenta mil metros
quadrados), situada na Linha 03 (três), segunda secção Erechim, Município de
Estação, Comarca de Getúlio Vargas, sem benfeitorias e dentro das seguintes
confrontações e divisas: ao NORTE, na extensão de 50,00 metros com o lote
número 02 (dois); ao SUL, também 50,00 metros, com o lote número 02 (dois),
da Linha 02 (dois); a LESTE, na extensão de 1".000,00 metros, com parte deste
mesmo lote número 06 (seis) e, ao OESTE, igualmente 1.000,00 metros, com os
lotes números 03 (três) e 04 (quatro), matriculada sob o n.e t2.527,livro 02 do
Cartório de Registro de Imóveis de Getúlio Vargas, RS.

Art. 2e. 0 bem público constante da presente lei será
objeto de alienação no estado de conservação em que se encontra.

Art. 3e. Fica o imóvel constante da presente lei desafetado
de suas características de uso institucional, passando ao patrimônio disponível do
MunicÍpio.

Art. 4e. A Secretaria Municipal da Administração
procederá aos trâmites Iegais e as providências relacionadas à concessão das

escrituras aos adquirentes.

Art. 54. Os adquirentes ficam responsáveis pela
escrituração do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, bem
como pelo pagamento de todas as despesas decorrentes, inclusive de natureza
tributária.

Art. 6q. As despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotação orçamentária existente ou a ser aberta mediante crédito especial
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para esta finalidade.

Art.7s. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Geverson Zimmermann,
Prefeito Municipal.
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Estação, L5 de setembro de2021.

EXPOSIÇÃO nr MOTIVOS DO PROIETO DE LEI Ne 0ÉL/202L

Senhora Presidente:
Senhores Vereadores:

Por meio do presente, estamos encaminhando à

deliberação desta Casa Legislativa o Projeto de Lei em anexo, o qual solicita
autorização para alienação, por intermédio de processo licitatório, do imóvel rural de
matrícula n.s 12.527 do CRI de Getúlio Vargas, RS.

Referido imóvel foi desapropriado para fins de
construção do Parque Industrial 2. Contudo, a viabilidade técnica do projeto não foi
apurada quando da sua desapropriação, visto que se trata de área com apenas 5
hectares, sendo uma faixa de terras com 50 metros de frente por 1000 metros de
extensão, fazendo frente com rua não pavimentada e desprovida de quaisquer
infraestrutura.

Segundo apuração da Secretaria da Administração e da
Secretaria de Fazenda, ter-se-ia o custo médio para levar infraestrutura até o local, e
aqui sem contar a infraestrutura interna do parque industrial, no valor aproximado de
R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Por oportuno, a escolha da área não levou em
consideração a localização do Município, tampouco o fato de que a sede do Município é

servida por quatro acessos asfálticos devidamente pavimentados (Rodovia Valcir
Rodigheiro, Rodovia Acesso Erebango, Rodovia ERS - Acesso Santa Lúcia, e Rodovia
Intermunicipal - Acesso Getúlio Vargas), as quais já possuem infraestrutura básica,
não necessitando do investimento acima relatado, caso tivesse sido adquirido ou
desapropriado imóvel ao longo das mesmas.

Além disso, o imóvel em questão possui apenas 50
metros de largura. Se observado a necessidade de abertura de via interna do
loteamento, para fins de transitar caminhões [carga e descarga), haveria a necessidade
de abertura de rua e passeios, euê somaria, no mínimo 15 metros de largura,
sobrando, então, apenas lotes de 35 metros de profundidade, o que torna impossível a
construção de pavilhões para indústrias.

Além disso, o Poder Executivo tende a realizar a

ampliação do parque industrial já existente, às margens de Rodovia ERS 135, com a
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aquisição de nova área, quer por compra, quer por desapropriação.

Por demadeiro, o Poder Executivo nomeou, por
intermédio da Portaria n,s 9.144, de 72 de maio de 202L, a Comissão de Avaliação do
imóvel em questã0, contando com os seguintes membros: Vagner Riste de Brito, foel
Marcos Ozimboski e Marcos Antônio Gobbo, sendo o valor de lance mínimo a ser
exigido na licitação aquele da maior avaliação verificada entre as três, qual seja, R$

550.000,00.

Na certeza de contar com a habitual atenção dos Nobres
Vereadores, colocamo-nos à disposição arecimentos.

n Zimmermann,
Prefeito Municipal.
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