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Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação, o imóvel que descreve e dá 
outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso das atribuições 

legais, e com amparo nas disposições dos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de 
junho de 1941;  
 
  CONSIDERANDO os artigos 10, inciso XVII, e 66, inciso V, da Lei Orgânica 
do Município; 
 
  CONSIDERANDO o teor do Memorando Interno nº 124/2022, expedido pela 
Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico; 
 
  CONSIDERANDO a finalidade de ampliação de polo industrial já existente no 
Distrito Industrial Salete; 
 
  CONSIDERANDO que o Decreto-Lei 3.365 de 21 de junho de 1941, em seu 
art. 5º, alínea “i”, inclui a ampliação de distritos industriais como caso de utilidade pública 
para fins de desapropriação. 
   
 

DECRETA: 
 

  Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, a ser 
efetivada pelo Município de Serafina Corrêa, para a finalidade de ampliação de polo 
industrial já existente no Distrito Industrial Salete, e com fundamento no Decreto-Lei nº 3.365 
de 21 de junho de 1941, art. 5º, alínea “i”, parte de lote urbano do imóvel matriculado sob o 
nº 2.521 no Registro de Imóveis de Serafina Corrêa, assim descrita: 
 

“Lote urbano, denominado Desapropriação A2, com área de 
40.719,33m² (quarenta mil, setecentos e dezenove metros quadrados 
e trinta e três centímetros quadrados), situado nesta cidade de 
Serafina Corrêa, na Rua Cezar Piccoli, ambos os lados da numeração, 
distante 40,00m da esquina com a Rua Avelino Grando, no quarteirão 
formado pelas Ruas das Industrias, Rua Salete e terras urbanas, com 
as seguintes medidas e confrontações: ao Leste, partindo de Sul rumo 
Norte por 250,00m, sendo em 80,00m com os lotes de n.º 04 a n.º 01 
da Quadra F, em 15,00m com a Rua Vitório Pasqualotto, em 100,00m 
com os lotes n.º 05 a n.º 01 da Quadra C, em 15,00m com a Rua 
Avelino Grando, e em 40,00m com os lotes n.º 02 a n.º 01 da Quadra 
A, todas pertencentes ao Loteamento Industrial Bairro Salete; deste 
ponto, fazendo flexão à Leste, por 112,30m, sendo em 50,00m com o 
lote n.º 01 da Quadra A, em 15,00m com a Rua Cezar Piccoli, em 
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20,00m com o lote n.º 01 da Quadra B, e em 27,30m com a área “non 
aedificandi”, todas pertencentes ao Loteamento Industrial Bairro 
Salete; ao Nordeste, partindo de Sudeste rumo Noroeste, por 
233,82m, com terras remanescentes de Severina Giaretta de Cesaro, 
faixa de domínio do DAER da RS-129; ao Norte, partindo de Leste 
rumo a Oeste, por 21,44m, com terras remanescentes de Severina 
Giaretta de Cesaro; ao Oeste, partindo de Norte rumo a Sul, por 
385,30m, com  terras remanescentes de  Severina Giaretta de Cesaro; 
e, ao Sul, partindo de Leste rumo Oeste, por 100,00m, com terras de 
Luiz Sérgio Zamarchi;  
Faixa “non aedificanti”: consta na confrontação Nordeste, uma faixa 
“non aedificanti”, pelo comprimento de 233,82m e largura de 5,00m, 
correspondendo a uma área de 1.169,10m², interna a área 
Desapropriada A2.  
ÁREA DESAPROPRIADA SERÁ SUMBETIDA A PROCESSO DE 
PARCELAMENTO DO SOLO, MODALIDADE LOTEAMENTO, PARA 
FINS INDUSTRIAIS, COMÉRICOS E SERVIÇOS.” 

 
 
  Art. 2º Fica o Município de Serafina Corrêa autorizado a proceder todos os 
atos necessários ao cumprimento deste Decreto. 
   
  Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 27 de julho de 2022. 

 
 
 
 

Valdir Bianchet, 
Prefeito Municipal 

  

 


