
 
 

Decreto nº 1.239, de 31 de janeiro de 2023. 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 31/01/2023 

        _____________________________ 

 

Retifica o inciso II do art. 1º do Decreto 
Municipal nº 1.223, de 09 de janeiro de 
2023, que “Declara de utilidade pública 
para fins de desapropriação, o imóvel que 
descreve, e dá outras providências”.  
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINTA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais; 
 

DECRETA 
 

Art. 1º Fica retificado o inciso II do art. 1º do Decreto Municipal nº 1.223, de 09 
de janeiro de 2023, passando a vigorar com a seguinte redação:  

 
“Art. 1º.................................................................................................................. 
II – Imóvel da Matrícula nº 2.493: 
 
Imóvel rural com a área de 2.273,90 m² (dois mil, duzentos e setenta e três 
metros quadrados e noventa centímetros quadrados), sem benfeitorias, 
pertencente matricula n° 2.493 do R.I de Serafina Corrêa/RS, situado na 
Linha Bento Gonçalves, interior do Município de Serafina Corrêa, Estado do 
Rio Grande do Sul, conforme mapa anexo. 
O imóvel rural é composto pelos seguintes condomínios: 
Inês Frigo Dall’Agnol, possui a área de 59.162,50 m²; 
Kauã Moacir Comin Giombell, possui a área de 59.162,50 m²; 
A área será desapropriada da parte que cabe a Inês Frigo Dall’Agnol  
 
Imóvel de origem, conforme descrição Matricula n° 2.493 
Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 
Município de Serafina Corrêa, com a área superficial de 118.325,00m² (cento 
e dezoito mil, trezentos e vinte e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, 
com as seguintes confrontações: ao NORTE, pela estrada da linha; ao SUL, 
com o lote rural número 21 da Linha Rio Grande; a LESTE, com o lote rural 
número 24 da Linha Bento Gonçalves, ao OESTE, com a outra parte do lote 
rural número 22 da Linha Bento Gonçalves. 
 
Parcela do Imóvel Rural desapropriada de Inês Frigo Dall’Agnol, pelo 
Município de Serafina Corrêa 
Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 
Município de Serafina Corrêa, com a área de 2.273,90 m² (dois mil, duzentos 
e setenta e três metros quadrados e noventa centímetros quadrados), sem 
benfeitorias, com as seguintes confrontações: ao NORTE, pela estrada da 
linha; ao SUL, com parte do mesmo lote rural número 22 da Linha Bento 
Gonçalves; a LESTE, com parte do mesmo lote rural número 22 da Linha 
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Bento Gonçalves, ao OESTE, com a outra parte do lote rural número 22 da 
Linha Bento Gonçalves. 
 
Parcela do Imóvel rural Remanescente 
Parte do lote rural número 22 (vinte e dois) da linha Bento Gonçalves, neste 
Município de Serafina Corrêa, com a área superficial de 116.051,10m² (cento 
e dezesseis mil e cinquenta e um metros quadrados e dez centímetros 
quadrados), com uma casa residencial mista de dois pavimentos, com área 
de 206,66m² (duzentos e seis metros quadrados e sessenta e seis decímetros 
quadrados), com as seguintes confrontações: ao NORTE, pela estrada da 
linha; ao SUL, por duas linhas, a primeira com o lote rural número 21 da Linha 
Rio Grande, e a segunda, com parte do mesmo lote rural número 22 da Linha 
bento Gonçalves; a LESTE, com o lote rural número 24 da Linha Bento 
Gonçalves, ao OESTE, em duas linhas, a primeira com a outra parte do lote 
rural número 22 da Linha Bento Gonçalves, e a segunda com parte do mesmo 
lote rural número 22 da Linha Bento Gonçalves. 
 
O imóvel rural fica composto pelos seguintes condomínios: 
Inês Frigo Dall’Agnol, possui a área de 56.888,60 m²; 
Kauã Moacir Comin Giombell, possui a área de 59.162,50 m²; 
....................................................................................................................”(NR) 

 
  Art. 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 31 de janeiro de 2023. 
 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

  


