
PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 2.358/2.019 

de 06 de dezembro de 2019 

 

AUTORIZA ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS À 

ASSOCIAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DE 

PATRIMÔNIO HISTÓRICO SEDE AURORA, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS  

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de Quinze 

de Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, resolve apresentar o seguinte 

 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

 

 

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a 

alienação através da modalidade Doação, dos bens imóveis abaixo identificados, 

integrantes do patrimônio municipal, a Associação de Preservação de Patrimônio 

Histórico Sede Aurora, associação civil sem fins lucrativos, com sede no local 

denominado Volta Grande, s/nº, interior do município de Quinze de Novembro, RS: 
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Art. 2º. - Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar todas as 

atividades administrativas para operacionalizar a transferência da propriedade dos 

bens, bem como, elaborar a redação e assinar a respectiva ESCRITURA PÚBLICA 

DE DOAÇÃO, obedecendo os parâmetros estabelecidos na presente lei, utilizando 

IMÓVEIS 05 TERRENOS URBANOS 

MATRÍCULA 4.170 

LIVRO 2 

REGISTRO GERAL 

BENFEITORIAS (   ) SIM (  x ) NÃO 

Nº DOS LOTES Lote 11  

Lote 12  

Lote 13  

Lote 17 

Lote 19 

QUADRA 2 

LOTEAMENTO Nova Aurora 

LOCALIZAÇÃO Sede Aurora, Quinze de Novembro, RS 



como valor de avaliação, aqueles constantes da planta de valores atualmente em 

vigência. 

 

Art. 4º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 5º. - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal  

       
 

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico OAB.RS 34.861 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Exposição de Motivos 

Projeto de Lei Municipal n° 2.358/2019 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores 

 

O presente Projeto de Lei é apresentado visando a obtenção de 

autorização para alienação de bens imóveis que integram o Patrimônio Público 

Municipal. 

Estes imóveis, localizados no Distrito de Sede Aurora, integram 

o Loteamento Nova Aurora, cujos lotes foram recebidos do Município de Origem 

Ibirubá, RS, porém, nunca tiveram uma Destinação Pública. 

 

Historicamente, apesar do impacto inicial quando da 

implantação da Barragem do Passo Real com o desaparecimento de imóveis 

urbanos e rurais, de empresas instalados, e de famílias radicadas, a comunidade do 

distrito de Sede Aurora sempre foi exemplar e por tal razão, importante para a 

realização de projetos públicos, vejamos: 

  

a) Doação de lotes urbanos por diversas famílias, com destino 

final para o Estado do Rio Grande do Sul, que determinaram 

a construção e implantação de uma Escola Estadual naquela 

localidade, cuja área remanescente (não alagada) atualmente 

integra a estrutura final do Camping Municipal Aurora; 

 

b) Doação e Permuta de lotes urbanos por diversas famílias e 

instituições, que foram determinantes para a implantação do 

Camping Municipal Aurora. 

 

Quando do projeto de implantação do Camping Municipal 

Aurora, preponderante a participação comunitária, exemplificada na Ata de Reunião 

que ora anexamos ao presente projeto de lei municipal. Trata-se da data de 15 de 

dezembro de 1977, e portanto, há mais de 40 anos, quando por insistência de 

representantes da comunidade de Sede Aurora, a instituição Mitra Diocesana de 

Cruz Alta, RS, cedeu espaços físicos à municipalidade de forma a consolidar o 

projeto de camping, quando foi registrado que “sentiu-se por unanimidade quanto 

ao visar-se de fato o bem estar da comunidade de Sede Aurora. Como no momento, 



constitui-se em grande aspiração, uma imediata melhoria na igreja matriz de Sede 

Aurora, em especial os representantes de Sede Aurora, colocavam nesta a sua 

euforia, em concordando com a doação.” 

 

Há um patrimônio histórico cultural de natureza material e 

imaterial a preservar junto ao distrito de Sede Aurora, e mais uma vez, as famílias 

ali radicadas, estão tomando a iniciativa, criando uma associação civil sem fins 

lucrativas, para promover atividades e levantar fundos para realizar projetos 

voltados a esta temática. 

 

As propostas iniciais são: 

a) Ações e investimentos para a manutenção do patrimônio 

material, composto de uma Igreja, uma Casa transformada 

em Museu, e uma Gruta; 

b) Projeto de pesquisa para recuperar o acervo do patrimônio 

imaterial, relacionado a criação do único distrito de 

colonização italiana do município, resistência apesar do 

impacto psicológico relacionado a implantação da 

Barragem, participação preponderante na implantação do 

Camping Municipal Aurora inicialmente um projeto 

utópico, recuperação total da auto-estima com o 

desenvolvimento do turismo, implantação de inúmeros 

loteamentos voltados ao lazer consolidando o interesse 

regional no local, investimentos públicos oficiais no tocante 

a infra-estrutura com ousados projetos de pavimentação. 

 

 

O fato é, que: 

- há um patrimônio histórico a zelar,  

- há gratidão histórica por parte do poder público municipal ao 

longo do tempo, com a postura histórica das famílias do distrito de colonização 

italiana de Sede Aurora,  

- há uma nova iniciativa comunitária desta vez com novas 

gerações envolvidas as quais mantiveram o espírito de união apreendido e 

aprendido, e que pretendem zelar por este patrimônio material e imaterial, 

- há interesse público em salvaguardar este patrimônio material 

e imaterial, 

- há discricionariedade no tocante a vontade dos 

administradores em realizar ações e investimentos que vão de encontro aos 

interesses da coletividade, 

- há imóveis urbanos que integram o patrimônio público 

municipal, historicamente reservados para as ações daquela comunidade. 



 

Por esta razão, é que decide a Administração Municipal por 

destinar 05 (cinco) lotes urbanos de sua propriedade, para que sejam doados à 

Associação de Preservação de Patrimônio Histórico Sede Aurora, regularmente 

constituída como associação civil sem fins lucrativos, e assim, sirvam de fundo 

inicial para a realização dos seus projetos de salvaguarda do patrimônio histórico 

material e imaterial local, que também possui abrangência municipal, regional, 

estadual, nacional e internacional, dada a importância que possui. Permitir-se-á 

inclusive que a referida instituição donatária dos bens, possa aliená-los pela forma 

que melhor lhes aprouver, desde que as rendas sejam utilizadas para a concretização 

de seus objetivos estatutários, os quais convergem com o interesse público de 

preservação patrimonial histórica. 

 

Assim, solicitamos autorização para esta alienação, e diante do 

exposto, enviamos este Projeto de Lei Municipal, para que, após apreciação e 

votação, seja objeto de aprovação nesta Câmara Municipal de Vereadores. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

QUINZE DE NOVEMBRO, RS, 06 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal  

       
 

VOLNEI SCHNEIDER 

Assessor Jurídico OAB.RS 34.861 

 

 


