
 
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 3.170/2022. 

31 DE MAIO DE 2022 

 

“ AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER DUAS FRAÇÃES DE TERRAS PARA 

CONTINUAÇÃO DA AVENIDA AUGUSTO FLORES, ÁREA INSTITUCIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS “ 

 

 LEONIR KOCHE, Prefeito Municipal de Erval Seco- RS, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a seguinte: 

 

LEI 

 

           Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal a receber duas frações de terras por DOAÇÂO, da 

matrícula n° 6.363 ficha 1 livre nº 2 do Registro Geral, em nome de OTTO SENFF, SENILDA 

HELFENSTEIN SENFF E VENILDA STRUCHER SENFF, como segue: 

a) Uma fração de terras de 1.209,46m² (Hum mil duzentos e nove, virgula quarenta e seis metros 

quadrados) destinados a prorrogação da Avenida Augusto Flores entre a Avenida Reinoldo 

Sturzbecher e a Avenida Daniel Freitas com as seguintes confrontações: Ao NORDESTE por 

uma linha reta medindo 12 metros, com a Avenida Reinoldo Sturzbecher; ao SUDESTE por 

uma linha reta medindo 101,06 metros, com parte da mesma chácara nº21; ao SUDOESTE, por 

uma linha reta medindo 12 metros, com a Avenida Daniel de Freitas; ao NOROESTE por uma 

linha reta, medindo 100,50 metros, com parte da mesma chácara nº21, até o ponto inicial desta  

descrição. 

 

b) Uma fração de terras de 2.387,88m² (dois mil trezentos e oitenta e sete virgula oitenta e oito 

metros quadrados) que ficará como área institucional, localizado na quadra 45, quarteirão 

formado pelas Av. Vereador Augusto Flores, Daniel de Freitas, Reinoldo Sturzbecher e Davi 

Figueiredo, distante 40 metros da Avenida Reinoldo Sturzbecher, com as seguintes 

confrontações: ao NORDESTE, por duas linhas retas, uma medindo 36,5 metros e a outra 37,38 

metros, ambas com parte da mesma chácara nº21; ao SUDESTE por uma linha reta medindo 

54 metros com parte da chácara nº22; ao SUDOESTE por duas linhas retas, uma medindo 36,89 

metros e a outra medindo 36,5 metros, ambas com parte da mesma chácara nº21; ao 

NOROESTE, por três linhas retas a primeira medindo 21,68 metros com parte da mesma  

 

 

 



 
 
 

 

  chácara nº21, a segunda medindo 11 metros com a Av Vereador Augusto Flores, e a terceira medindo 

20 metros com parte da mesma chácara nº21, até o ponto inicial desta descrição. 

 

Art.2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Erval Seco, 31 de maio de 2022. 

 

 

 

LEONIR KOCHE 

Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

 

 

 

MAÍRA INDIANA SANTOS BEHLING   

Secretária Mun. da Administração e Coordenação Geral 

 

 


