
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 28, de 29 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 
  ANTONIO SARTORI, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e que EU 

SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI; 

 
  Art. 1º - Ficam ampliadas e denominadas as seguintes ruas e sua devidas 
extensões: 
 

 Rua Braga, numa extensão de 15,00 x 232,65, perfazendo um total de 3.489,75 m2; 
 

 Rua Antonio Salazar, numa extensão de 15 x 219,42, perfazendo um total de 
3.291,30 m2; 
 

 Rua Rui Barbosa, numa extensão de 15 x 237,00, perfazendo um total de 3.555,00 
m2. 

 
  Parágrafo único: As extensões mencionados no art. 1º são consideradas 
a partir da Sanga do Melo, a qual faz divisa entre o Centro e o Bairro Progresso. 
 
  Art. 2º - Ficam revogadas as disposições e legislações em contrário. 
 
  Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO aos 
vinte e nove dias do mês de outubro do ano de 2018. 
 
 

ANTONIO SARTORI 
           Prefeito de Campo Novo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dispõe sobre a ampliação e denominação de Logradouros e dá outras 
providências  
 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 28/2018. 
 
 
Senhor Presidente, 

Senhora Vereadora, 

Senhores Vereadores, 

 

  Submeto à análise de Vossas Excelências e à superior deliberação desse Poder 

Legislativo o Projeto de Lei que “Dispõe Sobre Denominação de Logradouro e dá outras 

providências”. 

  O encaminhamento do presente Projeto de Lei justifica-se pelos seguintes motivos: 

 

1) Conforme Lei Municipal nº 1170/95 (anexa), foi ampliado e incluso no perímetro urbano 

da cidade de Campo Novo, por ocasião da aquisição de uma área de terras rurais de 

60.000m2, mais propriamente a área popularmente denominada de (área do aeroporto), 

onde nas imediações foi loteado e criado o Bairro Progresso; 

2) Diante do loteamento e construção de moradias no Bairro, obrigatoriamente teve-se que 

dar denominação as ruas do referido Bairro, que na ocasião foram denominadas 

provisoriamente de Ruas (A,B,C e D); 

3) Porém, a partir deste ano, a Administração Municipal determinou que fosse feito a 

regularização do referido loteamento, que até então não tinha-se providenciado, então, 

uma das exigências do Cartório de Registro de Imóveis que fossem nominados os 

logradouros, então, através da Lei Municipal nº 2287/2018 (anexa) foi feito os ajustes 

necessários e exigidos, sendo que no entanto, as ruas Braga, Antonio Salazar e Rui Barbosa 

permaneceram com a mesma denominação, supondo-se que automaticamente seriam 

extensões das ruas pertencentes ao centro da cidade, porém, por orientação do Cartório 

de Registro de Imóveis, que, alegou que por ocasião da ampliação do perímetro urbano, 

ou fosse dado nova denominação as ruas supracitadas ou se mantinha com as mesmas 

denominações das ruas do centro como extensão, porém isso tudo através de autorização 

desta colenda Casa de Leis, o que ora estamos a fazer mediante o presente projeto. 

  Por derradeiro e mediante a necessidade e urgência de fazermos os devidos ajustes, 

colocamos o PL para apreciação dos senhores que, como sempre dão prioridade pelo interesse 

público. 

 

  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, em 29 de outubro de 

2018. 

 

      ANTONIO SARTORI 
      Prefeito 
 

 










