
 
Estado do Rio Grande do Sul 

Município de Guaporé 

GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº .6293/2020, DE 16 DE ABRIL DE 2020. 

 

FIXA VALOR DE IMÓVEIS 

 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAPORÉ, no uso de suas atribuições legais e, de conformidade 

com o parecer técnico de avaliação de imóveis de 07-04-2020, apresentado pela Comissão constituída através da 

Portaria nº 394/2020, de 13-03-2020, Decreta: 

 Art. 1º É fixado o valor de R$ 109.550,00 (cento e nove mil, quinhentos e cinquenta reais) para 

os imóveis abaixo descritos: 

Proprietário Município de Guaporé: 

 Parte do lote rural nº 32, situado na Linha Três de Maio, neste Município de Guaporé, com área de 

31.319,50m², sem benfeitorias, confrontando: NORTE, em uma linha levemente inclinada, com parte do mesmo lote 

nº 32, área remanescente, de propriedade de Luis Antonio Lunardi; NOROESTE, com parte do mesmo lote nº 32, 

área remanescente de propriedade de Luis Antonio Lunardi; SUL, com parte do lote nº 29-A de propriedade de 

Moustafath Roberto Sari Mahmud Muhhamed; LESTE, com parte do lote nº 30 de propriedade de Luis Antonio 

Lunardi e a OESTE, com parte do mesmo lote nº 32 de propriedade de Luis Antonio Lunardi. Imóvel registrado no 

Registro de Imóveis de Guaporé sob matrícula nº 21.550. 

 

Proprietário Luis Antonio Lunardi: 

 Parte do Lote Rural Nº 30 da Linha Três de Maio, no município de Guaporé, com uma total de 31.319,50 

m², com as seguintes confrontações: NORTE, partindo de um ponto mais a noroeste da propriedade, segue rumo 

nordeste na extensão de 86,08m, deste segue rumo leste na extensão de 25,00m, deste segue rumo sudeste na 

extensão de 73,42m, todos os seguimentos confrontando com área desdobrada parte do mesmo lote 30 de 

propriedade de Luis Antonio Lunardi; LESTE, na extensão de 219,67m confrontando com área desdobrada, parte do 

mesmo lote 30 de propriedade de Luis Antonio Lunardi; SUL, na extensão de 125,44m confrontando com parte do 

lote 29 de propriedade de Roberto Muhammad e a OESTE, na extensão de 203,75m confrontando com área 

desdobrada, parte do mesmo lote 30 de propriedade de Luis Antonio Lunardi. Imóvel registrado no Registro de 

Imóveis de Guaporé sob matrícula nº 28.514. 

 Art. 2º Este Decreto entrará em vigor nesta data. 

 Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaporé, em 16 de abril de 2020. 

 

Valdir Carlos Fabris 

Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

Evandro Ghizzi 

Secretário da Administração 
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