
 
 

 

 

DECRETO Nº 071/2021. 
 
    
“Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação a área de 7.833,94 m2 de parte do 
lote rural nº 07, da 1ª Secção Trindade, na cidade 
de Trindade do Sul, para prolongamento da Rua 
Guarantã e Amado Ribeiro com vistas a servir de 
anel viário e dá outras providências.” 

 
 
                       O PREFEITO MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais e com amparo nas disposições dos artigos 5º, alínea “I, e 6º do Decreto-Lei Federal nº 
3.365, de 21 de junho de 1941 

 
Considerando a necessidade de implantação de anel viário ligando o 

Loteamento Bem Viver e Bem Morar ao Loteamento Conviver, Cidade Nova I e Cidade Nova 
I e II, manifestado a esse Poder Executivo por abaixo assinado; 

Considerando que a abertura de rua possibilitará não só aos moradores das 
localidades adjacentes um acesso mais próximo a futura escola a ser edificada, ao hospital, 
assim como oportunizará o desvio de fluxo de caminhões do centro da cidade.  
 
                        DECRETA: 
  
  Art. 1º Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação, a ser 
efetivada pelo Município de Trindade do Sul, por ser necessário para o prolongamento da Rua 
Guarantã e Amado Ribeiro com vistas a servir de anel viário, conforme croqui anexo, apenas 
a área de 7.833,94 m2 de parte do Lote Rural nº 07, da 1ª Secção Trindade, sem benfeitorias, 
com área total de 70.500 m2, inscrito na matrícula nº 18.573 do Cartório do Registro de 
Imóveis de Nonoai, de propriedade de Galatto e 77 Construções Ltda., pessoa jurídica de 
direito privado inscrita no CNPJ nº 40.318.737/0001-71. 

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

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL, 

21 de julho de 2021. 
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