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       AUTORIZA O MUNICÍPIO A RECEBER         

UMA ÁREA URBANA EM DOAÇÃO. 

               
                    
    João Natalício Siqueira da Silva, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em 
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica o Município autorizado a receber em doação, de MARIA JOSÉ 

FERREIRA RODRIGUES, áreas urbanas destinadas ao prolongamento das ruas Niderau 

Costa e José Evangelista Schirmann, e ainda, destinadas à abertura de novas vias 

públicas, conforme descrição a seguir: 

 

a) PROLONGAMENTO DA RUA NIDERAU COSTA: Uma área de 376,26m²  (Seiscentos 

e setenta e seis metros quadrados e vinte e seis centímetros quadrados), com as 

seguintes medidas e confrontações: 

 

Ao sul, numa extensão de 17,00m com a rua Niderau Costa; 

Ao norte, numa extensão de 17,00m com propriedade de Sucessores de Gumercindo 

Oliveira; 

A leste, numa extensão de 39.79m com lotes 02, 03 e 04 da quadra 01; 

A oeste, numa extensão de 39.70m com o lote 01, lote de propriedade de Odilon da Silva 

Silveira; lote de propriedade de Antonio Pedro Vasconcelos da Silveira e lote de 

propriedade de Hélio Ferreira da Quadra 02. 

 

b) PROLONGAMENTO DA RUA JOSÉ EVANGELISTA SCHIRMANN: Uma área de 

591,28m² (Quinhentos e noventa e um metros quadrados e vinte e oito centímetros 

quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 

 



Ao sul, numa extensão de 14,80m com lote da Prefeitura Municipal destinada ao 

prolongamento da rua José Evangelista Schirmann; 

Ao norte, numa extensão de 14,80m com propriedade de Sucessores de Gumercindo 

Oliveira; 

A leste, numa extensão de 39.95m com lotes 11 e 08 da quadra 02 e rua de acesso A; 

A oeste, numa extensão de 39.95m com o lote 01 e 11 da quadra 03 e Rua de Acesso B; 

 

 

c) RUA DE ACESSO A: Uma área de 836,22 m² (oitocentos e trinta e seis metros 

quadrados e vinte e dois centímetros quadrados) com as seguintes cotas e confrontações: 

 

Ao norte, em linha quebrada, partindo do lote 04, da quadra 02, em sentido leste-oeste, 

numa extensão de 21,00m, com lotes 05 e 06 da quadra 02; deste ponto, em direção sul-

norte, na extensão de 5,50m, com lote 06, da quadra 02;deste ponto, em sentido leste-

oeste, numa extensão de 44,60m, com os lotes 06, 07 e 08 da quadra 02. 

Ao sul, em linha quebrada, partindo do lote 03, da quadra 02, em sentido leste-oeste, 

numa extensão de 21,00m,com lotes 02 e 09, da quadra 02; deste ponto, em direção sul-

norte, na extensão de 5,50m, com lote 09 da quadra 02; deste ponto, no sentido leste-

oeste, numa extensão de 43,50m com os lotes 09, 10 e 11 da quadra 02. 

A leste, numa extensão de 20,00m com os lotes 03 e 04 da quadra 02. 

A oeste, em linha quebrada, partindo do lote 06, em direção norte-sul, numa extensão de 

5,50m, com lote 06 da quadra 02; deste ponto, em direção leste-oeste, numa extensão de 

44,60m, com lotes 06, 07 e 08 da quadra 02; deste ponto em direção norte-sul, numa 

extensão de 9,00m, com a rua José Evangelista Schirmann; deste ponto, em direção 

oeste-leste, numa extensão de 43,50m, com os lotes 11, 10 e 09 da quadra 02; deste 

ponto em direção norte-sul, numa extensão de 5,50m com o lote 09, da quadra 02. 

 

c) RUA DE ACESSO B: Uma área de 972,90m² (novecentos e setenta e dois metros 

quadrados e noventa centímetros quadrados) com as seguintes cotas e confrontações: 

 

Ao norte, em linha quebrada, partindo do lote 01, da quadra 03, em sentido leste-oeste, 

numa extensão de 60,00m, com lotes 01, 02 e 03 da quadra 03; deste ponto, em direção 



sul-norte, na extensão de 5,50m, com lote 03, da quadra 03;deste ponto, em sentido leste-

oeste, numa extensão de 20,00m, com os lotes 03 e 04 da quadra 03. 

Ao sul, em linha quebrada, partindo da Rua José Evangelista Schitmann, da quadra 03, 

em sentido leste-oeste, numa extensão de 62,20m,com lotes 11, 10, 09 e 08, da quadra 

03; deste ponto, em direção norte- sul, na extensão de 5,50m, com lote 89 da quadra 03; 

deste ponto, no sentido leste-oeste, numa extensão de 20,00m com os lotes 08 e 07 da 

quadra 03. 

A leste, em linha quebrada, partindo do lote 03, em direção norte-sul, numa extensão de 

5,50m com o lote 03  da quadra 03; deste ponto, em direção norte-sul, numa extensão de 

9,00m com a Rua José Evangelista Schirmann; e, deste ponto, em direção leste-oeste, 

numa extensão de 62,20m, com os lotes 11, 10, 09 e 08 da quadra 03; deste ponto, em 

direção norte-sul, numa extensão de 5,50m com o lote 08 da quadra 03.. 

A oeste, numa extensão de 20,00m, com os lotes 05 e 06. da quadra 03. 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as 

disposições em contrário. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO, 

 Em 16 de outubro de 2007. 

             

 

 

                        João Natalício Siqueira da Silva

                                   Prefeito Municipal 

 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

Sandra Regina Alves da Silva 

Secretário da Administração 

 



 

Ref. a Lei nº 1458/2007 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

  Justifica-se o presente projeto de lei, em virtude de a presente área 

ter sido objeto de processo de desdobramento de lotes, com projeto aprovado por 

esta Prefeitura.  

                              

                                                        Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.  

   Em 16 de setembro de 2007. 

 

 

 

João Natalício Siqueira da Silva 

         Prefeito  

 

 

    

 

 


