
PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
DECRETO Nº 84/2016

DECLARA  DE  UTILIDADE  PÚBLICA,  PARA  FINS  DE
DESAPROPRIAÇÃO,  VIABILIZANDO  A  CRIAÇÃO  DO  PARQUE
NATURAL  MUNICIPAL  DE  PASSO  FUNDO  –  BANHADO  DA
VERGUEIRO, OS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA VILA VERGUEIRO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições
legais, nos termos do artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica e
CONSIDERANDO, o disposto nos artigos 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;
CONSIDERANDO, as justificativas e projetos apresentados no processo n.º
2008/13187;
DECRETA:
Art.1º  Fica declarado de utilidade para  fins  de desapropriação,  os  imóveis
abaixo descritos:
I – dois lotes de terreno, sob nº 01 e 02 da Quadra 24, com área superficial de
963,60 m², situados na rua Caseiros, distando 72,60m da esquina com a Rua
Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao
Norte, com a Vila Vera Cruz onde mede 38,20m; Ao Sul, com com o lote nº
03 onde mede 49,40m; Ao Leste, com parte do lote nº 11 onde mede 24,80m;
e a Oeste,  com a Rua Caseiros onde faz frente  e mede 22,00m,  conforme
Registro de Imóveis, Livro nº 2, nº ordem 29.994, de propriedade de ELIANE
AUGUSTIN ADAMY e de seu esposo ALVARO ADAMY ;
II – dois lotes de terreno, sob nº 03 e 04 da Quadra 24, com área superficial de
1.026,23m², situados na rua Caseiros, distando 38,20m da esquina com a Rua
Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao
Norte, com o lote nº 02 onde mede 49,40m; Ao Sul, com os lotes nº 6 ao nº 10
onde mede 60,00m; Ao Leste, com o lote nº 11 onde mede 5,60m e a Oeste,
com a Rua Caseiros onde mede 34,40m, conforme Registro de Imóveis, Livro
nº 2, nº ordem 13.042,de propriedade de ROBERTO ALVES AZAMBUJA e
de sua esposa ZULMARA MARIA BERTOLDO AZAMBUJA;
III  – um lote de terreno,  sob nº 08 da Quadra 24, com área superficial  de
396,00 m², situado na rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade,
confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 04 onde mede 12,00m; Ao
Sul, frente para Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote
nº  9onde mede 33,00m;  e  a  Oeste,  com o lote  nº  07 onde mede  33,00m,
conforme  Registro  de  Imóveis,  Livro  nº  3-BF,  nº  de  ordem  71.245,  de
propriedade de THALES FAUTH MENDONÇA e  de  SANDRA JOVINA
CANFILD MALHEIROS;
IV - um lote de terreno, sob nº 09 da Quadra 24,Um terreno Urbano, sob nº 10
da Quadra 24, certidão do livro nº 3-CF fls.012 nº de ordem 92.373, com área
superficial de 396,00 m², situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro,
nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 03 onde mede
12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste,
com o lote nº 11 onde mede 33,00m e ao Oeste, com o lote nº 09 onde mede
33,00m; com área superficial de 396,00 m², situado na Rua Thomé Mendes,
distando 53,00m da esquina com a Rua Caseiros, na Vila Vergueiro,  nesta
cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com parte do lote 04 onde mede
12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste,
com o lote nº 10 onde mede 33,00m e ao Oeste, com o lote nº 08 onde mede
33,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 14.001, de propriedade
de  THALES  FAUTH MENDONÇA e  de  sua  esposa  SANDRA  JOVINA
MALHEIROS MENDONÇA;
V -  um terreno Urbano,  sob nº 10 da Quadra 24,  com área superficial  de
396,00 m², situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade,
confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 03 onde mede 12,00m; Ao
Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº
11 onde mede  33,00m e ao Oeste,  com o  lote  nº  09 onde mede  33,00m,
conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  83.750,  de  propriedade  de
ALCIDES  RODRIGUES  FIGUEIREDO  e  de  sua  esposa  THEREZINHA
ROSA FIGUEIREDO;



VI - cinco lotes de terreno urbano, sob nº 11, 12, 13, 14 e 15 da Quadra 24,,
situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando
e medindo: Ao Norte, com terrenos da Vila Vera Cruz onde mede 57,00m; Ao
Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 51,40m; Ao Leste, com o lote nº
16 onde mede 37,00m e ao Oeste,  com o lotes nº 10 onde mede  63,00m,
conforme  Registro  de  Imóveis,  Livro  nº  3-BN,  nº  de  ordem  77.465  de
propriedade de RUDAH JORGE;
VII  -  um lote de terreno urbano,  sob nº  16 da Quadra 24,  situado na Rua
Thomé Mendes, na VIla Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao
Norte, com a Vila Vera Cruz onde mede 12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé
Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 17 onde mede 33,00m e
ao Oeste, com o lote nº 15 onde mede 38,40m, conforme Registro de Imóveis
Livro nº 3-AU, nº de ordem 64.783 de propriedade de OSMAR JOÃO ZILLI;
VIII - um lote de terreno, sob nº 17 da Quadra 24, situado na Rua Thomé
Mendes,  esquina  com a  Rua Senador  Vergueiro,  na  Vila  Vergueiro,  nesta
cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com terrenos da Vila Vera Cruz
onde mede 9,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 15,00m; Ao
Leste, com a Rua Senador Vergueiro onde mede 29,60m e ao Oeste com o
lote nº 16 onde mede 33,00m, conforme Registro de Imóveis,  nº de ordem
10.220,  de propriedade de CESAR AUGUSTO BURLAMAQUE e de sua
esposa DENISE SILVA BURLAMAQUE;
IX - um lote de terreno,  sob nº 01 da Quadra 23,  com área superficial  de
339,00  m²,  situado  na  Rua  Thomé  Mendes,  esquina  com a  Rua  Senador
Vergueiro,  na  Vila  Vergueiro,  nesta  cidade,  confrontando  e  medindo:  Ao
Norte, com a Vila Vera Cruz; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede
12,00m; Ao Leste, com o lote nº 2 onde mede 25,20m e ao Oeste, com a Rua
Senador  Vergueiro,  onde  mede  25,80,m,conforme  Registro  de  Imóveis,
matrícula  21.649,  de  propriedade  de  ROQUE  GILBERTO  ANNES
TOMASINI e de sua esposa NEUSA MARIA VALENTE TOMASINI;
X - um lote de terreno, sob nº 02 da Quadra 23, com área superficial de 343,20
m², situado na Rua Thomé Mendes, distando 12,00 m da esquina com a Rua
Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo:
ao Norte com a Vila Vera Cruz; ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede
12,00 m; Ao Leste, com o lote nº 03 onde mede 32,00m e ao Oeste, com o lote
nº 01 onde mede 25,20m, conforme Registro de Imóveis, matrícula 13.797, de
propriedade de ROQUE GILBERTO ANNES TOMASINI e de sua esposa
NEUSA MARIA VALENTE TOMASINI ;
XI - um lote de terreno, sob nº 03 da Quadra 23,, com área superficial  de
417,50 m², situado na Rua Thomé Mendes, distando 24,00 m da esquina com
a Rua Senador Vergueiro,  na Vila Vergueiro,  nesta cidade,  confrontando e
medindo: o Norte com a Vila Vera Cruz; ao Sul, com a Rua Thomé Mendes
onde mede 12,00 m; Ao Leste,  com o lote nº 04 onde mede 37,60m e ao
Oeste, com o lote nº 02 onde mede 32,00m, conforme Registro de Imóveis,
matrícula 31.616, de propriedade de JACKSON GUILHERME DA SILVA
LARA e de ROGER ADOLFO DA SILVA LARA;
XII - três lotes de terreno, sob nº 04, 05 e 06 da Quadra 23,, situado na Rua
Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: ao
Norte e Leste com terrenos da Vila Vera Cruz onde mede 75,20m; ao Sul,
com a Rua Thomé Mendes onde mede 65,00 m e ao Oeste, com o lote nº 03
onde mede 37m, conforme Registro de Imóveis, livro nº 3-BN nº de ordem
77.466, de propriedade de RUDAH JORGE ;
XIII - um lote de terreno, sob nº 01 da Quadra 22, com área superficial de
475,00 m²,  situado na Rua Cel.  Gabriel Bastos esquina com a Rua Thomé
Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, de forma triangular, confrontando e
medindo: ao Sudoeste, com a rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 35,50m; ao
Noroeste, com a rua Thomé Mendes onde mede 42,80m; e ao Leste, com o
lote nº 02 onde mede 26,80m, conforme Registro de Imóveis,  nº de ordem
56.832, de propriedade de GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI;



XIV - um lote de terreno, sob nº 02 da Quadra 22, com área superficial de
341,00m²,  situado  na  Rua  Cel.  Gabriel  Bastos,  na  Vila  Vergueiro,
confrontando e medindo: Ao Sudoeste, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde
mede 11,00m; ao Noroeste, com a Rua Thomé Mendes; Ao Leste, com o Lote
nº 03 onde mede 35,20m; e ao Oeste com o lote nº 01 onde mede 26,80 m,
conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  11.683,  de  propriedade  de
NELSON ROSSETTO;
XV - um lote de terreno, sob nº 03 da Quadra 22, com área superficial de
433,40m²,  situado na Rua Cel. Gabriel Bastos, na Vila Vergueiro,  distando
46,50m da esquina com a Rua Thomé Mendes, confrontando e medindo: Ao
Sudoeste, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 11 m; Ao Noroeste, com
a rua Thomé Mendes onde mede 35,20m; ao Leste, com o lote nº 04 onde
mede 43,60 m; e ao Oeste com o lote nº 02 onde mede 35,20 m, conforme
Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  56.644,  de  propriedade  de  LUIZ
FERNANDES GHIGGI;
XVI - dois lotes de terreno, sob nº 04 e 05 da Quadra 22, com área superficial
de  1.101,10m²,  situado  na  rua  Cel.  Gabriel  Bastos,  distantes  57,50m  da
esquina  com  a  Rua  Thomé  Mendes,  na  Vila  Vergueiro,  confrontando  e
medindo:  Ao Norte,  com a Vila Fátima;  Ao Sul,  com a Rua Cel.  Gabriel
Bastos onde mede 22,00m; Ao Leste, com o lote nº 06 onde mede 53,00m; e
ao Oeste com o lote nº 03 onde mede 43,60m, conforme Registro de Imóveis,
nº  de  ordem  16.148,  de  propriedade  de  HERTZ  REYES  e  de  DÓRIS
AZAMBUJA REYES;
XVII - um lote de terreno, sob nº 05 da Quadra 30, com área superficial de
396,00 m², situado na Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, distando
48,00m da rua Homero Leite, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote
nº 06 onde mede 33,00 m; Ao Sul, com o lote nº 04 onde mede 33,00 m; Ao
Leste, com lote nº 09 onde mede 12,00 m; e ao Oeste com a Rua Senador
Vergueiro onde mede 12,00m, conforme Registro de Imóveis,  nº de ordem
31.617, de propriedade de JACKSON GUILHERME DA SILVA LARA e de
ROGER ADOLFO DA SILVA LARA;
XVIII  -  três lotes de terreno,  sob nº  06,  07 e 08 da Quadra 30,  com área
superficial  de  1.225,30m²,  situado  na  Rua  Senador  Vergueiro,  na  Vila
Vergueiro, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Rua Thomé Mendes
onde mede 8,50m e com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 35,30m; Ao
Sul, com o lote nº 05 onde mede 33,00 m; Ao Leste, com o lote nº 09 onde
mede 16,00 m; e ao Oeste, com a Rua Senador Vergueiro onde mede 49,80m,
conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  11.333,  de  propriedade  de
EVANDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO;
XIX  -  um lote  de  terreno,  sob  nº  09  da  Quadra  30,  matrícula  com  área
superficial  de 381,30 m²,  situado na Rua Coronel  Gabriel  Bastos,  na Vila
Vergueiro,  nesta  cidade,  distando  40,30m  da  esquina  com  a  Rua  Thomé
Mendes, de forma triangular, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Rua
Cel. Gabriel Bastos onde mede 31,00 m; Ao Sudeste, com o lote nº 10 onde
mede 24,60m;e ao Sudoeste, com os lotes nº 04, 05, 06 e parte do lote nº 07,
conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  31.618,  de  propriedade  de
JACKSON GUILHERME DA SILVA LARA e de ROGER ADOLFO DA
SILVA LARA;
XX - um lote de terreno, sob nº 10 da Quadra 30, com área superficial de
246,00 m², situado na Rua Coronel Gabriel Bastos, na Vila Vergueiro, nesta
cidade,  distando  45,60m  da  esquina  com  a  rua  Homero  Leite,  de  forma
triangular, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Rua Cel. Gabriel Bastos
onde mede 20,00 m; Ao Sudeste, com os lotes nº 12, 13 e 14 onde mede 32,00
m;e ao Oeste, com o lote nº 09 onde mede 24,60m, conforme Registro de
Imóveis, nº de ordem 10.376, de propriedade de ALVARO ADAMY e de sua
esposa ELIANE AUGUSTIN ADAMY;



XXI - três lotes de terrenos,  sob nº  05,  06 e 07,  da Quadra 68,  com área
superficial de 1.278,00 m², situado a Rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, nesta
cidade,  distando  42,00m  da  esquina  com  a  rua  Sananduva,  de  forma
triangular,  confrontando e medindo:  Ao Norte,  com o lote  nº 01 onde faz
canto; ao Sul, por uma linha com terrenos de Gustavo Anderson Filho, onde
mede 50,00m; ao Leste, frente para rua Chimarrão onde mede 78,00m; e ao
Oeste, com os lotes nº 02, 03 e 04 onde mede 60,00m, conforme Registro de
Imóveis,  nº  de  ordem  17.959,  de  propriedade  de  ROQUE  GILBERTO
ANNES  TOMASINI,  PAULO  ANTONIO  BUSI  DE  SEVERO  e  CYRO
EMILIO SCHELL MATTE;
XXII -  uma área de terras urbanas, da Quadra 68,  com área superficial  de
1.364,55  m²,  situada  a  Rua  Chimarrão,  na  Vila  Vera  Cruz,  nesta  cidade,
distando 126,00m da esquina com a rua Caseiros, confrontando e medindo:
Ao Norte, com terrenos de Osmar João Zilli onde mede 20,00m; ao Sul, onde
mede 50,50m por um valo, com terrenos da Urbanizadora Bel Passo Fundo
Ltda.,  com terrenos  de  Eugênio  Vergueiro  Malheiro  e  Carolina  Vergueiro
Malheiro e com terrenos de Rudah Jorge; ao Leste, onde mede 48,50 com a
rua Chimarrão; e ao Oeste, com terrenos de sucessores de Gustavo Adolfo
Anderson  Filho  e  com  terrenos  de  Suzana  Anete  Anderson,  onde  mede
40,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 43.480, de propriedade
de SORAIA CRISTINA RODIO, DIEGO LUIZ RODIO E ENIO RICARDO
ANDERSSON DA ROCHA;
XXIII - um lote urbano, constituído de parte do lote 10, da quadra 69, com
área  superficial  de  368,55m²,  na  rua  Chimarrão,  distando  69,00m  da  rua
Sananduva, confrontando e medindo: ao Norte, com o lote nº 09 onde mede
31,00m; ao Sul, com o restante do mesmo lote 10, onde mede 32,00m; ao
Leste,  com terreno de Sirlei  Terezinha da Silva  onde mede  11,70m; e,  ao
Oeste, com a rua Chimarrão, onde faz frente, conforme Registro de Imóveis,
nº de ordem 202, de propriedade de DIRCEO ANTONIO BRUSCO;
XXIV - fundos dos lotes de terrenos, sob nº 09 e 10, da quadra 69,com área
superficial  de  250,00m²,  localizado  a  40,00m da  frente  dos  mesmos  onde
entestam  na  rua  Chimarrão,  distando  61,70m  da  esquina  com  a  rua
Sananduva, na Vila Vera Cruz, confrontando e medindo: ao Norte, com o lote
nº 08 onde mede 10,00m; ao Sul, com o lote nº 11 onde mede 10,00m; ao
Leste, por um valo onde mede 25,00m; e, ao Oeste, com partes dos lotes nº 09
e 10 onde mede 25,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 36.844,
de propriedade de DIRCEO ANTONIO BRUSCO;
XXV - um lote de terreno, sob nº 11, da quadra 69,com área superficial de
537,50m²,  situado  na  rua  Chimarrão,  na  Vila  Vera  Cruz,  confrontando  e
medindo: ao Norte, com o lote nº 10 onde mede 42,44m; ao Sul, com o lote nº
12 onde mede 42,44m; ao Leste, com terras da Vila Santa Terezinha; e, ao
Oeste,  com a rua Chimarrão,  conforme Registro  de Imóveis,  nº  de ordem
55.950, de propriedade de ALVARO PETRACCO;
XXVI - quatro lotes de terrenos sob nº 12, 13, 14 e 15, da quadra 69, com área
superficial  de  3.612,50m²,  situado  na  rua  Chimarrão,  na  Vila  Vera  Cruz,
distando 97,00m da esquina com a rua Sanaduva, confrontando e medindo: ao
Norte,  com o lote  11 onde mede 44,00m;  ao Sul,  com Gustavo Anderson
Filho,  por  uma  linha,  onde  mede  75,00m;  ao  Leste,  com  a  Vila  Santa
Terezinha, por um valo e cerca, onde mede 99,50m; e, ao Oeste, frente para
rua  Chimarrão  onde  mede  49,50m,  conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de
ordem 17.958, de propriedade de ISAIR BUFFE;
XXVII - uma área de terras urbanas, da quadra 69, com área superficial de
1.529,50m², situada na rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, distando 150,00m
da esquina com a rua Sananduva,  confrontando e medindo:  ao Norte, com
terrenos de Geremias Bortolon onde mede 75,00m; ao Sul, por um valo, com
terrenos da Urbanizadora Bel Passo Ltda., com terrenos de Eugenio Vergueiro
Malheiros e Carolina Vergueiro Malheiros e com terrenos de Rudah Jorge
onde mede 58,40m; ao Leste, com terreno de Eduardo Paranhos onde mede
10,00m;  e,  ao Oeste,  com a rua Chimarrão  onde mede  45,00M, conforme
Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  43.479,  de  propriedade  de  ANTONIO
LEONAR VIRISSIMO;



XXVIII - parte de um terreno urbano, com área superficial de 1.361,15m², na
divisa da Vila Vergueiro, situado na Vila Fátima, antiga Santa Terezinha, com
frente para a rua Tupinambás, distando 31,00m da esquina com a Av. Major
João Schell, confrontando e medindo: ao Norte, com a rua Tupinambás onde
mede 20,00m; ao Sul, com a Vila Vergueiro; ao Leste, parte com o restante do
mesmo imóvel dos vendedores; e, parte com a sucessão de Renésio Borroski;
e, ao Oeste, com outra parte do mesmo imóvel, escriturado a Antonio Carlos
Schleder, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 21.376, de propriedade
de ANTONIO CARLOS SCHLEDER e de sua esposa ALMA LOURDES
SCHLEDER;
XXIX - parte de um terreno urbano, com área superficial de 1.361,15m² na
divisa com a Vila Vergueiro, situado na Vila Fátima, antiga Santa Terezinha,
com frente para a rua Tupinambás, distando 51,00m da esquina com a Av.
Major  João  Schell,  confrontando  e  medindo:  ao  Norte,  frente  para  a  rua
Tupinambás onde mede 20,00m; ao Sul, com a Vila Vergueiro; ao Leste, com
o restante do mesmo terreno, escriturado nesta data a Mario Schleder; e, ao
Oeste,  com a Vila Vera Cruz, conforme Registro de Imóveis,  nº de ordem
21.369, de propriedade de ANTONIO CARLOS SCHLEDER;
XXX -  fundos  de  um terreno  urbano,  com  área  superficial  de  119,70m²,
situado  na  divisa  com  a  Vila  Vergueiro,  na  Vila  Fátima,  antiga  Santa
Terezinha,  localizado  nos  fundos  de  um terreno  cuja  frente  entesta  à  Av.
Major João Schell, onde distancia 26,00m da esquina com a rua Tupinambás,
de forma triangular, confrontando e medindo: ao Sul, com a Vila Vergueiro
onde mede 21,00m; ao Nordeste, com o lote nº 4 e com parte do lote nº 5, da
quadra CC, onde mede 11,40m; e, ao Noroeste,  com o restante do mesmo
terreno, escriturado a Antonio Carlos Schleder e Mario Schleder onde mede
20,00m,conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 21.965, de propriedade de
EDUARDO DE OLIVEIRA PARANHOS;
XXXI - parte de um terreno urbano, anexo a quadra "BB", na Vila Fátima,
com  área  superficial  de  1.020,00m²,  com  frente  para  a  rua  Tupinambás,
distando 42,00m da esquina com a Av. Major João Schell,  confrontando e
medindo: ao Norte, com o restante da quadra "BB" onde mede 20,00m; ao
Sul, com a rua Tupinambás onde mede 20,00m; ao Leste, com o restante do
mesmo terreno onde mede 51,00m; e, ao Oeste, com a Vila Vera Cruz onde
mede  51,00m,  conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  43.304,  de
propriedade de WALDIR LUIZ GUNTHER;
XXXII - um terreno urbano, matrícula 16.915, anexo a quadra "BB", na Vila
Fátima,  com  área  superficial  de  2.328,00m²,  com  frente  para  a  rua
Tupinambás,  distando  30,00m  da  esquina  com  a  Av.  Major  João  Schell,
confrontando e medindo: ao Norte, com o restante da quadra "BB" onde mede
60,00m; ao Sul, com a rua Tupinambás onde mede 36,00m; ao Leste, com
terreno pertencente a Ida Loureiro Issler e Victor Loureiro Issler onde mede
43,00m; e,  ao Oeste,  com a Vila Vera Cruz onde mede 54,00m, conforme
Registro de Imóveis,  nº de ordem 16.915, de propriedade de IDA ISSLER
REBELLO HORTA e de VICTOR LOUREIRO ISSLER;
XXXIII - parte de um terreno urbano, anexo a quadra "BB", na Vila Fátima,
com área superficial de 510,00m², com frente para a rua Tupinambás, distando
32,00m da esquina com a Av. Major João Schell, confrontando e medindo: ao
Norte, com o restante da quadra "BB" onde mede 10,00m; ao Sul, com a rua
Tupinambás onde mede 10,00m; ao Leste, com os lotes 9, 8, 7 e 6 onde mede
51,00m; e, ao Oeste, com o restante do mesmo terreno onde mede 51,00m,
conforme  Registro  de  Imóveis,  nº  de  ordem  43.305,  de  propriedade  de
HERON PAULO SIMÃO DE REZENDE;



XXXIV  - Um terreno urbano, com área superficial de 1.928,0450m², na Vila
Vera Cruz e Vila Vergueiro, com frente para a rua Caseiros, distando 94,60m
da esquina com a rua Thomé Mendes,  confrontando e medindo:  ao Norte,
partindo da rua Caseiros, na distância de 105,60m da esquina com a rua Tomé
Mendes,  segue  para  o  leste  na  extensão  de  40,00m,  dividindo  com parte
desmembrada deste imóvel de José Enio Ferras Ramos, daí segue para o norte
na extensão de 31,35m, dividindo com partes desmembradas deste imóvel, de
José Enio Ferraz Ramos e Olinda Albarello Bohn, seguindo novamente para o
leste, na extensão final de 23,00m, dividindo com terreno localizado na Vila
Vera Cruz; ao Sul,  com terreno localizado na Vila Vergueiro,  antigamente
com uma sanga, onde mede 89,53m; ao Nordeste, com terreno de propriedade
particular onde mede 50,00m; e, ao Oeste, frente para rua Caseiros onde mede
11,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 78.122, de propriedade
de ZUZANA ANNETE ANDERSON, GUSTAVO ADOLFO ANDERSSON
NETO e de sua esposa SANDRA NAIR ANDERSSON, HELIO FERRAZ
RAMOS e de sua esposa LIANA SOFGIA ANDERSON RAMOS;
XXXV  -  Um  terreno  urbano,  com  área  superficial  de  858,00m²,  na  rua
Caseiros, junto aos loteamentos Vila Vera Cruz e Vila Vergueiro,  distando
105,60m da esquina com a rua Tomé Mendes, confrontando e medindo: ao
Norte, com parte desmembrada deste imóvel, de Olinda Albarello Bohn, onde
mede  40,00m;  ao  Sul,  com  parte  desmembrada  deste  imóvel,  de  Zuzana
Annete  Anderson,  Gustavo  Adolfo  Anderson Neto e  Hélio Ferraz  Ramos,
onde  mede  40,00m;  ao  Leste,  com  parte  desmembrada  deste  imóvel,  de
Zuzana  Annete  Anderson,  Gustavo  Adolfo  Anderson  Neto  e  Hélio  Ferraz
Ramos,  onde  mede  20,90m;  e,  ao  Oeste,  com a  rua  Caseiros  onde  mede
22,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 78.121, de propriedade
de JOSE ENIO FERRAZ RAMOS e de sua esposa MARIA VANI GEHLEN
RAMOS;
XXXVI  -  um  terreno  urbano,  com  área  superficial  de  429,00m²,  na  rua
Caseiros, junto aos loteamentos Vila Vera Cruz e Vila Vergueiro,  distando
127,60m da esquina com a rua Tomé Mendes, confrontando e medindo: ao
Norte, com terreno localizado na Vila Vera Cruz onde mede 40,00m; ao Sul,
com parte desmembrada deste imóvel, de José Enio Ferraz Ramos onde mede
40,00m; ao Leste, com parte desmembrada deste imóvel, de Zuzana Annete
Anderson, Gustavo Adolfo Anderson Neto e Hélio Ferraz Ramos onde mede
10,45m;  e,  ao  Oeste,  com  a  rua  Caseiros  onde  mede  11,00m,  conforme
Registro de Imóveis,  nº de ordem 78.120,  de propriedade de ANA ROSA
BOHN.
Art.2º O objetivo da desapropriação é possibilitar ao Município a criação do
Parque Natural Municipal de Passo Fundo -Banhado da Vergueiro.
Art.  3º  As  despesas  decorrentes  do  presente  Decreto  correrão  à  conta  de
dotação orçamentária prevista no orçamento do Município.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

LUCIANO PALMA DE AZEVEDO - Prefeito Municipal
MARLISE LAMAISON SOARES - Secretária de Administração


	PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
	DECRETO Nº 84/2016
	DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO, VIABILIZANDO A CRIAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE PASSO FUNDO – BANHADO DA VERGUEIRO, OS IMÓVEIS LOCALIZADOS NA VILA VERGUEIRO.
	O PREFEITO MUNICIPAL DE PASSO FUNDO, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 110, inciso VIII da Lei Orgânica e
	CONSIDERANDO, o disposto nos artigos 5º, alínea “i”, e 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941;
	CONSIDERANDO, as justificativas e projetos apresentados no processo n.º 2008/13187;
	DECRETA:
	Art.1º Fica declarado de utilidade para fins de desapropriação, os imóveis abaixo descritos:
	I – dois lotes de terreno, sob nº 01 e 02 da Quadra 24, com área superficial de 963,60 m², situados na rua Caseiros, distando 72,60m da esquina com a Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Vila Vera Cruz onde mede 38,20m; Ao Sul, com com o lote nº 03 onde mede 49,40m; Ao Leste, com parte do lote nº 11 onde mede 24,80m; e a Oeste, com a Rua Caseiros onde faz frente e mede 22,00m, conforme Registro de Imóveis, Livro nº 2, nº ordem 29.994, de propriedade de ELIANE AUGUSTIN ADAMY e de seu esposo ALVARO ADAMY ;
	II – dois lotes de terreno, sob nº 03 e 04 da Quadra 24, com área superficial de 1.026,23m², situados na rua Caseiros, distando 38,20m da esquina com a Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 02 onde mede 49,40m; Ao Sul, com os lotes nº 6 ao nº 10 onde mede 60,00m; Ao Leste, com o lote nº 11 onde mede 5,60m e a Oeste, com a Rua Caseiros onde mede 34,40m, conforme Registro de Imóveis, Livro nº 2, nº ordem 13.042,de propriedade de ROBERTO ALVES AZAMBUJA e de sua esposa ZULMARA MARIA BERTOLDO AZAMBUJA;
	III – um lote de terreno, sob nº 08 da Quadra 24, com área superficial de 396,00 m², situado na rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 04 onde mede 12,00m; Ao Sul, frente para Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 9onde mede 33,00m; e a Oeste, com o lote nº 07 onde mede 33,00m, conforme Registro de Imóveis, Livro nº 3-BF, nº de ordem 71.245, de propriedade de THALES FAUTH MENDONÇA e de SANDRA JOVINA CANFILD MALHEIROS;
	IV - um lote de terreno, sob nº 09 da Quadra 24,Um terreno Urbano, sob nº 10 da Quadra 24, certidão do livro nº 3-CF fls.012 nº de ordem 92.373, com área superficial de 396,00 m², situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 03 onde mede 12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 11 onde mede 33,00m e ao Oeste, com o lote nº 09 onde mede 33,00m; com área superficial de 396,00 m², situado na Rua Thomé Mendes, distando 53,00m da esquina com a Rua Caseiros, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com parte do lote 04 onde mede 12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 10 onde mede 33,00m e ao Oeste, com o lote nº 08 onde mede 33,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 14.001, de propriedade de THALES FAUTH MENDONÇA e de sua esposa SANDRA JOVINA MALHEIROS MENDONÇA;
	V - um terreno Urbano, sob nº 10 da Quadra 24, com área superficial de 396,00 m², situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 03 onde mede 12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 11 onde mede 33,00m e ao Oeste, com o lote nº 09 onde mede 33,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 83.750, de propriedade de ALCIDES RODRIGUES FIGUEIREDO e de sua esposa THEREZINHA ROSA FIGUEIREDO;
	VI - cinco lotes de terreno urbano, sob nº 11, 12, 13, 14 e 15 da Quadra 24,, situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com terrenos da Vila Vera Cruz onde mede 57,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 51,40m; Ao Leste, com o lote nº 16 onde mede 37,00m e ao Oeste, com o lotes nº 10 onde mede 63,00m, conforme Registro de Imóveis, Livro nº 3-BN, nº de ordem 77.465 de propriedade de RUDAH JORGE;
	VII - um lote de terreno urbano, sob nº 16 da Quadra 24, situado na Rua Thomé Mendes, na VIla Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Vila Vera Cruz onde mede 12,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 17 onde mede 33,00m e ao Oeste, com o lote nº 15 onde mede 38,40m, conforme Registro de Imóveis Livro nº 3-AU, nº de ordem 64.783 de propriedade de OSMAR JOÃO ZILLI;
	VIII - um lote de terreno, sob nº 17 da Quadra 24, situado na Rua Thomé Mendes, esquina com a Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com terrenos da Vila Vera Cruz onde mede 9,00m; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 15,00m; Ao Leste, com a Rua Senador Vergueiro onde mede 29,60m e ao Oeste com o lote nº 16 onde mede 33,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 10.220, de propriedade de CESAR AUGUSTO BURLAMAQUE e de sua esposa DENISE SILVA BURLAMAQUE;
	IX - um lote de terreno, sob nº 01 da Quadra 23, com área superficial de 339,00 m², situado na Rua Thomé Mendes, esquina com a Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Vila Vera Cruz; Ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00m; Ao Leste, com o lote nº 2 onde mede 25,20m e ao Oeste, com a Rua Senador Vergueiro, onde mede 25,80,m,conforme Registro de Imóveis, matrícula 21.649, de propriedade de ROQUE GILBERTO ANNES TOMASINI e de sua esposa NEUSA MARIA VALENTE TOMASINI;
	X - um lote de terreno, sob nº 02 da Quadra 23, com área superficial de 343,20 m², situado na Rua Thomé Mendes, distando 12,00 m da esquina com a Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: ao Norte com a Vila Vera Cruz; ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00 m; Ao Leste, com o lote nº 03 onde mede 32,00m e ao Oeste, com o lote nº 01 onde mede 25,20m, conforme Registro de Imóveis, matrícula 13.797, de propriedade de ROQUE GILBERTO ANNES TOMASINI e de sua esposa NEUSA MARIA VALENTE TOMASINI ;
	XI - um lote de terreno, sob nº 03 da Quadra 23,, com área superficial de 417,50 m², situado na Rua Thomé Mendes, distando 24,00 m da esquina com a Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: o Norte com a Vila Vera Cruz; ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 12,00 m; Ao Leste, com o lote nº 04 onde mede 37,60m e ao Oeste, com o lote nº 02 onde mede 32,00m, conforme Registro de Imóveis, matrícula 31.616, de propriedade de JACKSON GUILHERME DA SILVA LARA e de ROGER ADOLFO DA SILVA LARA;
	XII - três lotes de terreno, sob nº 04, 05 e 06 da Quadra 23,, situado na Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, confrontando e medindo: ao Norte e Leste com terrenos da Vila Vera Cruz onde mede 75,20m; ao Sul, com a Rua Thomé Mendes onde mede 65,00 m e ao Oeste, com o lote nº 03 onde mede 37m, conforme Registro de Imóveis, livro nº 3-BN nº de ordem 77.466, de propriedade de RUDAH JORGE ;
	XIII - um lote de terreno, sob nº 01 da Quadra 22, com área superficial de 475,00 m², situado na Rua Cel. Gabriel Bastos esquina com a Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, nesta cidade, de forma triangular, confrontando e medindo: ao Sudoeste, com a rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 35,50m; ao Noroeste, com a rua Thomé Mendes onde mede 42,80m; e ao Leste, com o lote nº 02 onde mede 26,80m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 56.832, de propriedade de GERALDO LUIZ DOS SANTOS ZIBETTI;
	XIV - um lote de terreno, sob nº 02 da Quadra 22, com área superficial de 341,00m², situado na Rua Cel. Gabriel Bastos, na Vila Vergueiro, confrontando e medindo: Ao Sudoeste, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 11,00m; ao Noroeste, com a Rua Thomé Mendes; Ao Leste, com o Lote nº 03 onde mede 35,20m; e ao Oeste com o lote nº 01 onde mede 26,80 m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 11.683, de propriedade de NELSON ROSSETTO;
	XV - um lote de terreno, sob nº 03 da Quadra 22, com área superficial de 433,40m², situado na Rua Cel. Gabriel Bastos, na Vila Vergueiro, distando 46,50m da esquina com a Rua Thomé Mendes, confrontando e medindo: Ao Sudoeste, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 11 m; Ao Noroeste, com a rua Thomé Mendes onde mede 35,20m; ao Leste, com o lote nº 04 onde mede 43,60 m; e ao Oeste com o lote nº 02 onde mede 35,20 m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 56.644, de propriedade de LUIZ FERNANDES GHIGGI;
	XVI - dois lotes de terreno, sob nº 04 e 05 da Quadra 22, com área superficial de 1.101,10m², situado na rua Cel. Gabriel Bastos, distantes 57,50m da esquina com a Rua Thomé Mendes, na Vila Vergueiro, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Vila Fátima; Ao Sul, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 22,00m; Ao Leste, com o lote nº 06 onde mede 53,00m; e ao Oeste com o lote nº 03 onde mede 43,60m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 16.148, de propriedade de HERTZ REYES e de DÓRIS AZAMBUJA REYES;
	XVII - um lote de terreno, sob nº 05 da Quadra 30, com área superficial de 396,00 m², situado na Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, distando 48,00m da rua Homero Leite, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 06 onde mede 33,00 m; Ao Sul, com o lote nº 04 onde mede 33,00 m; Ao Leste, com lote nº 09 onde mede 12,00 m; e ao Oeste com a Rua Senador Vergueiro onde mede 12,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 31.617, de propriedade de JACKSON GUILHERME DA SILVA LARA e de ROGER ADOLFO DA SILVA LARA;
	XVIII - três lotes de terreno, sob nº 06, 07 e 08 da Quadra 30, com área superficial de 1.225,30m², situado na Rua Senador Vergueiro, na Vila Vergueiro, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Rua Thomé Mendes onde mede 8,50m e com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 35,30m; Ao Sul, com o lote nº 05 onde mede 33,00 m; Ao Leste, com o lote nº 09 onde mede 16,00 m; e ao Oeste, com a Rua Senador Vergueiro onde mede 49,80m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 11.333, de propriedade de EVANDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO;
	XIX - um lote de terreno, sob nº 09 da Quadra 30, matrícula com área superficial de 381,30 m², situado na Rua Coronel Gabriel Bastos, na Vila Vergueiro, nesta cidade, distando 40,30m da esquina com a Rua Thomé Mendes, de forma triangular, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 31,00 m; Ao Sudeste, com o lote nº 10 onde mede 24,60m;e ao Sudoeste, com os lotes nº 04, 05, 06 e parte do lote nº 07, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 31.618, de propriedade de JACKSON GUILHERME DA SILVA LARA e de ROGER ADOLFO DA SILVA LARA;
	XX - um lote de terreno, sob nº 10 da Quadra 30, com área superficial de 246,00 m², situado na Rua Coronel Gabriel Bastos, na Vila Vergueiro, nesta cidade, distando 45,60m da esquina com a rua Homero Leite, de forma triangular, confrontando e medindo: Ao Norte, com a Rua Cel. Gabriel Bastos onde mede 20,00 m; Ao Sudeste, com os lotes nº 12, 13 e 14 onde mede 32,00 m;e ao Oeste, com o lote nº 09 onde mede 24,60m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 10.376, de propriedade de ALVARO ADAMY e de sua esposa ELIANE AUGUSTIN ADAMY;
	XXI - três lotes de terrenos, sob nº 05, 06 e 07, da Quadra 68, com área superficial de 1.278,00 m², situado a Rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, nesta cidade, distando 42,00m da esquina com a rua Sananduva, de forma triangular, confrontando e medindo: Ao Norte, com o lote nº 01 onde faz canto; ao Sul, por uma linha com terrenos de Gustavo Anderson Filho, onde mede 50,00m; ao Leste, frente para rua Chimarrão onde mede 78,00m; e ao Oeste, com os lotes nº 02, 03 e 04 onde mede 60,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 17.959, de propriedade de ROQUE GILBERTO ANNES TOMASINI, PAULO ANTONIO BUSI DE SEVERO e CYRO EMILIO SCHELL MATTE;
	XXII - uma área de terras urbanas, da Quadra 68, com área superficial de 1.364,55 m², situada a Rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, nesta cidade, distando 126,00m da esquina com a rua Caseiros, confrontando e medindo: Ao Norte, com terrenos de Osmar João Zilli onde mede 20,00m; ao Sul, onde mede 50,50m por um valo, com terrenos da Urbanizadora Bel Passo Fundo Ltda., com terrenos de Eugênio Vergueiro Malheiro e Carolina Vergueiro Malheiro e com terrenos de Rudah Jorge; ao Leste, onde mede 48,50 com a rua Chimarrão; e ao Oeste, com terrenos de sucessores de Gustavo Adolfo Anderson Filho e com terrenos de Suzana Anete Anderson, onde mede 40,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 43.480, de propriedade de SORAIA CRISTINA RODIO, DIEGO LUIZ RODIO E ENIO RICARDO ANDERSSON DA ROCHA;
	XXIII - um lote urbano, constituído de parte do lote 10, da quadra 69, com área superficial de 368,55m², na rua Chimarrão, distando 69,00m da rua Sananduva, confrontando e medindo: ao Norte, com o lote nº 09 onde mede 31,00m; ao Sul, com o restante do mesmo lote 10, onde mede 32,00m; ao Leste, com terreno de Sirlei Terezinha da Silva onde mede 11,70m; e, ao Oeste, com a rua Chimarrão, onde faz frente, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 202, de propriedade de DIRCEO ANTONIO BRUSCO;
	XXIV - fundos dos lotes de terrenos, sob nº 09 e 10, da quadra 69,com área superficial de 250,00m², localizado a 40,00m da frente dos mesmos onde entestam na rua Chimarrão, distando 61,70m da esquina com a rua Sananduva, na Vila Vera Cruz, confrontando e medindo: ao Norte, com o lote nº 08 onde mede 10,00m; ao Sul, com o lote nº 11 onde mede 10,00m; ao Leste, por um valo onde mede 25,00m; e, ao Oeste, com partes dos lotes nº 09 e 10 onde mede 25,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 36.844, de propriedade de DIRCEO ANTONIO BRUSCO;
	XXV - um lote de terreno, sob nº 11, da quadra 69,com área superficial de 537,50m², situado na rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, confrontando e medindo: ao Norte, com o lote nº 10 onde mede 42,44m; ao Sul, com o lote nº 12 onde mede 42,44m; ao Leste, com terras da Vila Santa Terezinha; e, ao Oeste, com a rua Chimarrão, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 55.950, de propriedade de ALVARO PETRACCO;
	XXVI - quatro lotes de terrenos sob nº 12, 13, 14 e 15, da quadra 69, com área superficial de 3.612,50m², situado na rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, distando 97,00m da esquina com a rua Sanaduva, confrontando e medindo: ao Norte, com o lote 11 onde mede 44,00m; ao Sul, com Gustavo Anderson Filho, por uma linha, onde mede 75,00m; ao Leste, com a Vila Santa Terezinha, por um valo e cerca, onde mede 99,50m; e, ao Oeste, frente para rua Chimarrão onde mede 49,50m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 17.958, de propriedade de ISAIR BUFFE;
	XXVII - uma área de terras urbanas, da quadra 69, com área superficial de 1.529,50m², situada na rua Chimarrão, na Vila Vera Cruz, distando 150,00m da esquina com a rua Sananduva, confrontando e medindo: ao Norte, com terrenos de Geremias Bortolon onde mede 75,00m; ao Sul, por um valo, com terrenos da Urbanizadora Bel Passo Ltda., com terrenos de Eugenio Vergueiro Malheiros e Carolina Vergueiro Malheiros e com terrenos de Rudah Jorge onde mede 58,40m; ao Leste, com terreno de Eduardo Paranhos onde mede 10,00m; e, ao Oeste, com a rua Chimarrão onde mede 45,00M, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 43.479, de propriedade de ANTONIO LEONAR VIRISSIMO;
	XXVIII - parte de um terreno urbano, com área superficial de 1.361,15m², na divisa da Vila Vergueiro, situado na Vila Fátima, antiga Santa Terezinha, com frente para a rua Tupinambás, distando 31,00m da esquina com a Av. Major João Schell, confrontando e medindo: ao Norte, com a rua Tupinambás onde mede 20,00m; ao Sul, com a Vila Vergueiro; ao Leste, parte com o restante do mesmo imóvel dos vendedores; e, parte com a sucessão de Renésio Borroski; e, ao Oeste, com outra parte do mesmo imóvel, escriturado a Antonio Carlos Schleder, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 21.376, de propriedade de ANTONIO CARLOS SCHLEDER e de sua esposa ALMA LOURDES SCHLEDER;
	XXIX - parte de um terreno urbano, com área superficial de 1.361,15m² na divisa com a Vila Vergueiro, situado na Vila Fátima, antiga Santa Terezinha, com frente para a rua Tupinambás, distando 51,00m da esquina com a Av. Major João Schell, confrontando e medindo: ao Norte, frente para a rua Tupinambás onde mede 20,00m; ao Sul, com a Vila Vergueiro; ao Leste, com o restante do mesmo terreno, escriturado nesta data a Mario Schleder; e, ao Oeste, com a Vila Vera Cruz, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 21.369, de propriedade de ANTONIO CARLOS SCHLEDER;
	XXX - fundos de um terreno urbano, com área superficial de 119,70m², situado na divisa com a Vila Vergueiro, na Vila Fátima, antiga Santa Terezinha, localizado nos fundos de um terreno cuja frente entesta à Av. Major João Schell, onde distancia 26,00m da esquina com a rua Tupinambás, de forma triangular, confrontando e medindo: ao Sul, com a Vila Vergueiro onde mede 21,00m; ao Nordeste, com o lote nº 4 e com parte do lote nº 5, da quadra CC, onde mede 11,40m; e, ao Noroeste, com o restante do mesmo terreno, escriturado a Antonio Carlos Schleder e Mario Schleder onde mede 20,00m,conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 21.965, de propriedade de EDUARDO DE OLIVEIRA PARANHOS;
	XXXI - parte de um terreno urbano, anexo a quadra "BB", na Vila Fátima, com área superficial de 1.020,00m², com frente para a rua Tupinambás, distando 42,00m da esquina com a Av. Major João Schell, confrontando e medindo: ao Norte, com o restante da quadra "BB" onde mede 20,00m; ao Sul, com a rua Tupinambás onde mede 20,00m; ao Leste, com o restante do mesmo terreno onde mede 51,00m; e, ao Oeste, com a Vila Vera Cruz onde mede 51,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 43.304, de propriedade de WALDIR LUIZ GUNTHER;
	XXXII - um terreno urbano, matrícula 16.915, anexo a quadra "BB", na Vila Fátima, com área superficial de 2.328,00m², com frente para a rua Tupinambás, distando 30,00m da esquina com a Av. Major João Schell, confrontando e medindo: ao Norte, com o restante da quadra "BB" onde mede 60,00m; ao Sul, com a rua Tupinambás onde mede 36,00m; ao Leste, com terreno pertencente a Ida Loureiro Issler e Victor Loureiro Issler onde mede 43,00m; e, ao Oeste, com a Vila Vera Cruz onde mede 54,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 16.915, de propriedade de IDA ISSLER REBELLO HORTA e de VICTOR LOUREIRO ISSLER;
	XXXIII - parte de um terreno urbano, anexo a quadra "BB", na Vila Fátima, com área superficial de 510,00m², com frente para a rua Tupinambás, distando 32,00m da esquina com a Av. Major João Schell, confrontando e medindo: ao Norte, com o restante da quadra "BB" onde mede 10,00m; ao Sul, com a rua Tupinambás onde mede 10,00m; ao Leste, com os lotes 9, 8, 7 e 6 onde mede 51,00m; e, ao Oeste, com o restante do mesmo terreno onde mede 51,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 43.305, de propriedade de HERON PAULO SIMÃO DE REZENDE;
	XXXIV - Um terreno urbano, com área superficial de 1.928,0450m², na Vila Vera Cruz e Vila Vergueiro, com frente para a rua Caseiros, distando 94,60m da esquina com a rua Thomé Mendes, confrontando e medindo: ao Norte, partindo da rua Caseiros, na distância de 105,60m da esquina com a rua Tomé Mendes, segue para o leste na extensão de 40,00m, dividindo com parte desmembrada deste imóvel de José Enio Ferras Ramos, daí segue para o norte na extensão de 31,35m, dividindo com partes desmembradas deste imóvel, de José Enio Ferraz Ramos e Olinda Albarello Bohn, seguindo novamente para o leste, na extensão final de 23,00m, dividindo com terreno localizado na Vila Vera Cruz; ao Sul, com terreno localizado na Vila Vergueiro, antigamente com uma sanga, onde mede 89,53m; ao Nordeste, com terreno de propriedade particular onde mede 50,00m; e, ao Oeste, frente para rua Caseiros onde mede 11,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 78.122, de propriedade de ZUZANA ANNETE ANDERSON, GUSTAVO ADOLFO ANDERSSON NETO e de sua esposa SANDRA NAIR ANDERSSON, HELIO FERRAZ RAMOS e de sua esposa LIANA SOFGIA ANDERSON RAMOS;
	XXXV - Um terreno urbano, com área superficial de 858,00m², na rua Caseiros, junto aos loteamentos Vila Vera Cruz e Vila Vergueiro, distando 105,60m da esquina com a rua Tomé Mendes, confrontando e medindo: ao Norte, com parte desmembrada deste imóvel, de Olinda Albarello Bohn, onde mede 40,00m; ao Sul, com parte desmembrada deste imóvel, de Zuzana Annete Anderson, Gustavo Adolfo Anderson Neto e Hélio Ferraz Ramos, onde mede 40,00m; ao Leste, com parte desmembrada deste imóvel, de Zuzana Annete Anderson, Gustavo Adolfo Anderson Neto e Hélio Ferraz Ramos, onde mede 20,90m; e, ao Oeste, com a rua Caseiros onde mede 22,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 78.121, de propriedade de JOSE ENIO FERRAZ RAMOS e de sua esposa MARIA VANI GEHLEN RAMOS;
	XXXVI - um terreno urbano, com área superficial de 429,00m², na rua Caseiros, junto aos loteamentos Vila Vera Cruz e Vila Vergueiro, distando 127,60m da esquina com a rua Tomé Mendes, confrontando e medindo: ao Norte, com terreno localizado na Vila Vera Cruz onde mede 40,00m; ao Sul, com parte desmembrada deste imóvel, de José Enio Ferraz Ramos onde mede 40,00m; ao Leste, com parte desmembrada deste imóvel, de Zuzana Annete Anderson, Gustavo Adolfo Anderson Neto e Hélio Ferraz Ramos onde mede 10,45m; e, ao Oeste, com a rua Caseiros onde mede 11,00m, conforme Registro de Imóveis, nº de ordem 78.120, de propriedade de ANA ROSA BOHN.
	Art.2º O objetivo da desapropriação é possibilitar ao Município a criação do Parque Natural Municipal de Passo Fundo -Banhado da Vergueiro.
	Art. 3º As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária prevista no orçamento do Município.
	Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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