
IMÓVEIS UTILIZADOS PELO MUNICÍPIO 

 
 IMÓVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NA AVENIDA EMANCIPAÇÃO: 

Uma fração de terras urbana, sem edificações, com a área superficial de 2.985,00 m², 

situada na cidade de Toropi, (próprio). 

  

 DESAPROPRIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE: Um terreno urbano, sem 

edificações, com a área superficial de 1.440,00 m², designado cadastralmente como sendo o 

lote 22 da quadra 19, situado na Avenida Martinho Lutero, na cidade de Toropi, (próprio). 

 

 ÁREA DESTINADA CONTRUÇÃO PRÉDIO BRIGADA MILITAR: Um terreno 

urbano, sem edificações, com a área superficial de 181,69 m², designado cadastralmente 

como sendo o lote 04 da quadra 04, situado na Avenida  do Imigrante, na cidade de Toropi, 

(próprio). 

 

 PRAÇA MUNICIPAL: Um terreno urbano, sem bifeitorias, com área superficial de 

5.184,00 m², designado como sendo a quadra 08, situado na cidade de Toropi. (próprio) 

  

 CÂMARA DE VEREADORES: Um imóvel urbano com área superficial de 456,00 

m², desiguinado cadastralmente como sendo lote 10 da quara 05, situado na Rua Roberto 

Wagner, na cidade de Toropi, (próprio). 

 

 GINÁSIO DE ESPORTES: Uma fração de terras com área superficial de 3.800,00 m², 

situado na Rua Fernando Ferrari esquina com a Rua Afonso Maurer, na cidade de Toropi, 

(cedido). 

 

 CAMPO DE FUTEBOL: Uma fração de terras, sem benfeitorias, com a área 

superficial de 6.570,20 m², situado na Rua Fernando Ferrari, à 40,00 metros da esquina com 

a Rua Afonso Maurer, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO CRECHE: Uma fração de terras urbanas com a área 

superficial de 1.872,00 m², designada cadastralmente como sendo o lote 12 da quadra 06, 

situada na Rua Rodolfo Nass, lado dos números ímpares, distante 34,00 metros da esquina  

com a Rua Fernando Ferrari,  na cidade de toropi, (próprio). 

 

 CENTRO CULTURAL: Um imóvel urbano  com a área superficial de 1.176,00 m², 

designado cadastralmente como sendo o lote 03-A da quadra 04, situado na Rua 28 de 

Dezembro na cidade de Toropi, (próprio). 

 

 EDUCAÇÃO INFANTIL: Um imóvel urbano com a área superficial de 918,75 m² 

designado cadastralmente como sendo o lote 03-B da quadra 04 situado na cidade de Toropi, 

nesta camarca, na Rua 28 de Dezembro, (próprio). 

 

 ESCOLA NÚCLEO DE TOROPI: Uma fraçao de terras com a área superficial de 

10.000,00 m² situado na estrada geral que liga a sede do município de Toropi às localidades 

de Linha São Francisco e Linha Jari, (próprio). 

 

 PERMUTA IMÓVEL URBANO RONALDO CARDOSO DE MOURA: Um terreno 



urbano, sem benfeitorias, com a área superficial de 300,00 m², designado cadastralmente 

como sendo o lote 04 da quadra 132, situado na Rua Afonso Maurer, na cidade de Toropi, 

(próprio). 

 

 PERMUTA IMÓVEL URBANO ALESANDRA BOJARSKY: Um terreno urbano, 

sem benfeitorias, com a área superficial de 360,00 m², designado cadastralmente como 

sendo o lote 02 da quadra 132, situado na Rua Afonso Maurer na cidade de Toropi, (próprio). 

 

 ESCOLA PEDRO RODRIGO FLORES: Uma fração de terras de campo  com a área 

superficial de 1.800,00 m² situado na localidade de Rincão dos Flores, no municipio de 

Toropi, (próprio). 

 

 ESCOLA ALFREDO SAUTER: Uma fração de terras com a área superficial de 

5.000,00 m², situado no lugar denominado Sampaio, no municipio de Toropi, (próprio). 

 

 ESCOLA CARLOS MARIENSE DE ABREU: Uma fração de terras, com 

edificações, com a área superficial de 810,00 m², situado no lugar denominado Linha Jari, 

no município de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO ÁREA BALANÇA DE GADO: Uma fração de terras de 

cultivados, sem edificações, com a área superficial de 225,00 m², situado na localidade de 

Vinte Tiros, município de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO: Uma fração de terras, sem 

edificações, com a área superficial de 15.000,00 m², situada no município de Toropi, nesta 

comarca, na estrada que liga a cidade de Toropi e a localidade de Passo do Angico, (próprio). 

 

 PERMUTA ESCOLA DO PASSO DO ANGICO: Uma fração de terras de campos, 

com a área superficial de 1.250,00 m² situado na localidade Passo do Angico, no município 

de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO ÁREA ATIVIDADES TURISTICAS PASSO DO ANGICO: 

Uma fração de terras com a área superficial de 40.000,00 m², situado no município de 

Toropi, nesta camarca, no lugar denominado Passo do Angico, (próprio). 

 

 DEAPROPRIAÇÃO CAIXA DE ÁGUA/ERB-TIM: Um terreno urbano, sem 

benfeitorias, com a área superficial de 571,31 m², designado cadastralmente como sendo o 

lote 16 da quadra 07, situado na Rua 22 de Outubro, na cidade de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO CAIXA DE ÁGUA OTÁVIO VOLMIR HAAS: Uma fração 

de terras, sem benfeitorias, com a área superficial de 25,00 m², situado no lugar denominado 

Sampaio, no Município de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO POÇO ARTESIANO OTÁVIO VOLMIR HAAS: Uma fração 

de terras, sem benfeitorias, com a área superficial de 25,00 m², situado no lugar denominado 

Sampaio, no município de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO POÇO ARTESIANO TOROPI MIRIM: Uma fração de terras 



de culturas e capoeiras, sem edificações, com a área superficial de 100,00 m² situado no 

lugar denominado Toropi Mirim, no municipio de Toropi, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO POÇO MARGARETE MAURER: Uma fração de terrras de 

cultivados , sem edificações, com a área superficial de 100,00 m² , situado no lugar 

denominado Sampaio, no município de toropi. Ref. Matricula 10784, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO CAIXA DE ÁGUA LINDOLFO SCHOLZ: Uma fração de 

terras, sem benfeirorias, com a área superficial de 25,00 m²,  situado na estrada de acesso a 

Boca da Picada, no município de Toropi. Ref. Matricula 8937, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO POÇO ARTESIANO LINDOLFO SCHOLZ:  Uma fração de 

terras de mato e cultivados, sem benfeirorias, com a área superficial de 25,00 m²,  situado na 

estrada de acesso a Boca da Picada, no município de Toropi. Ref. Matricula 9098, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO CAIXA DE ÁGUA PASSO DO ANGICO: Uma fração de 

terras com a área superficial de 100,00 m², situado no lugar denominado Passo do Angico, 

no municipio de Toropi. Ref. Matricula 13941, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO POÇO ARTESIANO PASSO DO ANGICO: Uma fração de 

terras, sem edificações, com a área superficial de 100,00 m², situado no lugar denominado 

Passo do Angico, no município de  Toropi. Ref. Matricula 13940, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO POÇO ARTESIANO TOROPI MIRIM: Uma fração de terras, 

sem edificações, com a área superficial de 314,16 m², situada na localidade Toropi Mirim, 

no município de Toropi. (Ref. Matricula 11890), (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO CAIXA DE ÁGUA TOROPI MIRIM: Uma fração de terras, 

sem edificações, com a área superficial de 314,16 m², situada na localidade Toropi Mirim, 

no município de Toropi. (Ref. Matricula 11892), (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO ÁREA CAIXA DE ÁGUA VALMIR LUDOVIG, SAMPAIO: 

Uma fração de terras sem benfeitorias com a área superficial de 25,00 m², situado na 

localidade Linha Sampaio, no municipio de Toropi. (Ref. Matricula 7), (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO ÁREA POÇO ARTESIANO VALMIR LUDOVIG, 

SAMPAIO: Uma fração de terras sem benfeitorias com a área superficial de 25,00 m², 

situado na localidade Linha Sampaio, no municipio de Toropi. Ref. Matricula 7, (próprio). 

 

 DESAPROPRIAÇÃO ÁREA POÇO ARTESIANO JESUS DA COSTA PAIM 

LINHA JARI: Uma fração de terras sem benfeitorias com a área superficial de 50,00 m² 

situado na localidade de Linha Jari, no municipio de Toropi. Ref. Matricula 2095, (próprio). 

 

 POSTO DE SAÚDE: um prédio de alvenaria, com 305,6 m² de área contruida, 

localizada na Rua 22 de Outubro,esquina com a Avenida Emancipação, lote 02 da quadra 25, 

situado na cidade de Toropi. Referente Matricula  número 14470, (próprio). 

 

 ESCOLA CARLOS PULGATI: Uma fração de 3.5000,00 m²  de área de campos na 



localidade de Sampaio, próximo ao clube 7 de Setembro, 2° distrito do Município de 

Toropi-RS, (próprio). 

 

 PARQUE DE MAQUINAS: Um imóvel urbano situado na Rua 22 de Outubro na 

cidade de Toropi, (próprio). 

 

 CENTRO ADMINISTRATIVO: Um imóvel urbano situado na rua fernando ferrari, 

na cidade de toropi, (próprio). 

 

  


