
PROJETO DE LEI Nº 8/2023 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
Permuta de Bens Imóveis e dá outras 
providências. 
 

JOSÉ MÁRIO GRAZZIOTIN, Prefeito Municipal em Exercício de Ipê/RS, usando 
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à Câmara de 
Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar permuta de bens imóveis 
conforme disposto nos artigos seguintes. 

Art. 2º O Município receberá um terreno urbano, constituído de parte do Lote 
270, da Quadra 56, situado na Rua Anatálio Rodrigues Pinto, na cidade de Ipê, RS, com área 
de 13,00m² (treze metros quadrados), em formato triangular, com as seguintes medidas e 
confrontações; ao NORTE, por 9,12 metros confrontando com área remanescente do Lote 
270, de propriedade de ELOIR MENEGAT; ao SUL, por 9,56 metros confrontando com o Lote 
698, de propriedade do Município de Ipê/RS; e ao LESTE, por 2,87 metros confrontando com 
a Rua Anatálio Rodrigues Pinto, avaliado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme Avaliação 
em anexo, realizada por Servidores Municipais nomeados pela Portaria Nº 583, de 26 de 
dezembro de 2022.  

Art. 3º O Município, por sua vez, para concretização da permuta entregará a 
ELOIR MENEGAT, Um terreno urbano, constituído de parte do Lote 698, da Quadra 56, situado 
na Rua Luiz Augusto Branco, na cidade de Ipê, RS, em situação encravada, com área de 
33,00m² (trinta e três metros quadrados), em formato triangular, com as seguintes medidas e 
confrontações; ao NORTE, por 14,96 metros confrontando com o Lote 270, de propriedade de 
Eloir Menegat; ao SUL, por 14,81 metros confrontando com área remanescente do Lote 698, 
de propriedade do MUNICÍPIO DE IPÊ/RS; e ao OESTE, por 4,50 metros confrontando com área 
remanescente do Lote 698, de propriedade do Município de Ipê/RS avaliado em R$10.000,00 
(dez mil reais), conforme Avaliação em anexo, realizada por Servidores Municipais nomeados 
pela Portaria Nº 583, de 26 de dezembro de 2022.  

Art. 4º Cada permutante será responsável pelo pagamento de sua parte das 
despesas decorrentes da permuta. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, 16 de fevereiro de 2023. 

 

 
 
 

JOSÉ MÁRIO GRAZZIOTIN 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 
 
 



PROJETO DE LEI Nº 8/2023 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta Egrégia Câmara de 
Vereadores, Projeto de Lei nº 8/2023 que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar 
Permuta de Bens Imóveis e dá outras providências.” 

Justifica-se a necessidade da permuta para o alinhamento do terreno do 
município, permitindo a via de acesso para os veículos diretamente  ao Pavilhão que está 
sendo construído naquele local. 

Em anexo, encaminhamos avaliação de ITBI, e o Memorial Descritivo para 
desmembramento e unificação de área.  

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à apreciação desta Egrégia 
Casa Legislativa, e certo de sua aprovação, renovamos nossos votos de protesto e elevada 
consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, 16 de fevereiro de 2023. 

 

 
 
 
 
 

JOSÉ MÁRIO GRAZZIOTIN 
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Excelentíssimo Senhor 
IVAR GUERRA 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 
 


