
 
 

 
Rua São Pedro, nº 369, Bairro Centro - Gramado/RS – CEP 95.670-000 

Fone: (54) 3295-7000 - camara@gramado.rs.leg.br - www.gramado.rs.leg.br 
 

AUTÓGRAFO Nº 09/2019  AO PLO Nº 078/2018  

 

Autoriza o Município de Gramado a 

alterar destinação de terras para fins 

de uso de equipamentos 

comunitários, e dá outras 

providências. 

 

   Art. 1º O Município de Gramado fica autorizado a alterar a destinação de área 

de terras com 12.198,36 m² (doze mil, cento e noventa e oito metros e trinta e quatro 

decímetros quadrados), conforme a descrição a seguir: 

 

Imóvel parte da transcrição nº 24.116, fls. 06 do livro 2, do Registro de Imóveis 

da Comarca de Gramado, com área de 12.198,36 m² (ALUP 17), com as seguintes 

confrontações: partindo-se ao nordeste, no sentido noroeste-sudeste, com uma medida de 

29,49m confrontando-se com a Rua Pessegueiro e com uma medida de 23,09m confrontado-

se com o lote 1 da quadra “N”; ao sudeste, no sentido nordeste-sudeste, com dois segmentos 

medindo 63,35m e 108,64m, confrontando-se com a propriedade de Maria Beatriz de Oliveira 

Trentin, Prefeitura Municipal de Gramado e com o Loteamento Maria Betriz de Oliveira 

Trentin; ao sudeste, no sudeste-noroeste, com uma medida de 17,77m confrontando-se com a 

propriedade de Clair Silva de Freitas; ao sudeste, no sentido nordeste-sudoeste, com uma 

medida 27,10m confrontando-se com a propriedade de Clair Silva de Freitas; ao sudeste, no 

sentido sudeste-noroeste, com uma medida de 32,25m confrontando-se com os fundos dos 

lotes do loteamento Grande Veraneio Carniel e com uma medida de 14,87m confrontando-se 

com a Área Pública para Equipamentos Urbano (EEE); ao noroeste, no sentido sudoeste-

nordeste, com uma medida de 103,10m por uma linha sinuosa (limite da APP) confrontando-se 

com a Área de Livre Uso Público 16; ao nordeste, no sentido noroeste-sudeste, com uma 

medida de 45,34m confrontando-se com a propriedade de Carlos Reinheimer; ao noroeste, no 

sentido sudoeste-nordeste, com uma medida de 54,99m confrontando-se com a propriedade 

de Carlos Reinheimer.  

 

Art. 2º A área descrita no art. 1º desta Lei será utilizada para edificação de 

Escola Municipal de Educação Infantil.  

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Gramado, 18 de março de 2019. 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci 

Prefeito de Gramado 


