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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE URUGUAIANA
PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE PRAÇAS/LEILÕES

COM INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS E TERCEIROS INTERESSADOS

DATAS, HORA E LOCAL: 03 de NOVEMBRO DE 2016 (1ª data) 17 Horas na sede da
Associação Comercial Industrial de Uruguaiana, sito à rua XV de Novembro nº2167. 16 de
NOVEMBRO DE 2016 (2ª data) restando o que alienar na mesma hora e local e 24 de NOVEMBRO
DE 2016 (3ª data) restando o que alienar na mesma hora e local. O leiloeiro Oficial MARCOS
VINICIUS MENEZES QUADROS JUCERGS 123/96, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA EXMO(A)
JUIZ(A) DE DIREITO, na forma da lei, etc. Fazem saber que serão vendidos em públicos leilões/
praças nos dias, horário e local, abaixo citados, os bens a seguir relacionados, penhorados nos
respectivos processos. INTIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Ficam intimados pelo presente edital,
todos os executados, cônjuges, sucessores e sócios, bem como todos os demais terceiros
interessados, anuentes ou não, de todos os atos e formas aqui mencionados, não podendo alegar
desconhecimento. As despesas de arrematação correm por conta do arrematante. Os interessa-
dos devem ver os bens antes dos leilões nos locais de depósito, consulte os endereços com o
leiloeiro ou nos processos em cartório. Serão de responsabilidade do arrematante todas as
providências e despesas relativas à transferência dos imóveis, tais como ITBI, taxas, alvarás,
certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes, inclusive débitos apurados junto
ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbados no Órgão competente e, ainda,
dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de ação regressiva contra o deve-
dor principal, perante o Órgão competente. Compete apenas ao interessado no(s) bem(ns) even-
tual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Preços mínimos: não inferior a 50% da
avaliação em qualquer uma das datas. Pagamentos: a vista ou mediante caução mínima de 20%
no ato e restantes 80% em quinze dias. Mais a taxa de leilão de 6%. Arrematação de valor superior
a R$30.000,00 poderá ser parcelada de acordo com a ordem de serviço nº01/98-DF com altera-
ções posteriores da Direção do Fórum com entrada mínima no ato de 40% e saldo em até cinco
vezes mensais e consecutivas com correção pelo IGPM-FGV da data do ato e com carta de
arrematação ao final com a comprovação dos pagamentos.  Preferência para o arrematante que
se dispuser a arrematar todo o lote englobado. Ônus nos bens: os de lei.

nº037/113.0004760-2 AUTOR: Espolio de Luis Carlos Alquotti. RÉU: Helena Acosta Azeve-
do, Verla Acosta Ramos, Gisele Ramos Pires e Michele Acosta Ramos.

Imóvel de matrícula 7560 livro 2 RGI. Lote constituído de parte do 22 e 21 da quadra 152
desta cidade, medindo 8,00m de frente sul sobre alinhamento da RFFSA por 19m de extensão da
frente aos fundos, norte com parte do lote 3, leste e oeste com partes restantes dos mesmos
lotes 22 e 21, distante 45,40m da esquina da Rua Gen Canabarro, daí até encontrar o terreno
mede 53m, quarteirão das ruas Joaquim Murtinho, Gen Canabarro, Prof Luis Antonio Lopes e
Gen Hipolito; com uma casa de material misto, com sala, cozinha, quartos e banheiro. Imóvel
avaliado em R$100.000,00. Expedido nesta cidade e comarca de Uruguaiana(RS), em 27 de
setembro de 2016. Maiores informações com o leiloeiro 3412-5460 e 99477515 e-mail
marcos.quadros@arremate.lel.br site www.arremate.lel.br ou no cartório da 1ª Vara Civel de
Uruguaiana no edifício do fórum, telefone 3412 1410.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE URUGUAIANA
SEGUNDA VARA CÍVEL

EDITAL DE PRAÇAS/LEILÕES

COM INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS E TERCEIROS INTERESSADOS

DATAS, HORA E LOCAL: 03 de NOVEMBRO DE 2016 (1ª data) 17 Horas na sede da
Associação Comercial Industrial de Uruguaiana, sito à rua XV de Novembro nº2167. 16 de
NOVEMBRO DE 2016 (2ª data) restando o que alienar na mesma hora e local e 24 de NOVEM-
BRO DE 2016 (3ª data) restando o que alienar na mesma hora e local. O leiloeiro Oficial
MARCOS VINICIUS MENEZES QUADROS JUCERGS 123/96, DEVIDAMENTE AUTORIZADO
PELA EXMO(A) JUIZ(A) DE DIREITO, na forma da lei, etc. Fazem saber que serão vendidos em
públicos leilões/praças nos dias, horário e local, abaixo citados, os bens a seguir relacionados,
penhorados nos respectivos processos. INTIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO: Ficam intimados
pelo presente edital, todos os executados, cônjuges, sucessores e sócios, bem como todos os
demais terceiros interessados, anuentes ou não, de todos os atos e formas aqui mencionados,
não podendo alegar desconhecimento. As despesas de arrematação correm por conta do
arrematante. Os interessados devem ver os bens antes dos leilões nos locais de depósito,
consulte os endereços com o leiloeiro ou nos processos em cartório. Serão de responsabilida-
de do arrematante todas as providências e despesas relativas à transferência dos imóveis, tais
como ITBI, taxas, alvarás, certidões, escrituras, registros e outras despesas pertinentes,
inclusive débitos apurados junto ao INSS oriundos de construção ou reformas não averbados
no Órgão competente e, ainda, dívidas relativas ao condomínio, resguardada a possibilidade de
ação regressiva contra o devedor principal, perante o Órgão competente. Compete apenas ao
interessado no(s) bem(ns) eventual pesquisa de débito junto aos diversos Órgãos. Preços
mínimos: não inferior a 50% da avaliação em qualquer uma das datas. Pagamentos: a vista
ou mediante caução mínima de 20% no ato e restantes 80% em quinze dias. Mais a taxa de leilão
de 6%. Arrematação de valor superior a R$30.000,00 poderá ser parcelada de acordo com a
ordem de serviço nº01/98-DF com alterações posteriores da Direção do Fórum com entrada
mínima no ato de 40% e saldo em até cinco vezes mensais e consecutivas com correção pelo
IGPM-FGV da data do ato e com carta de arrematação ao final com a comprovação dos
pagamentos.  Preferência para o arrematante que se dispuser a arrematar todo o lote engloba-
do. Ônus nos bens: os de lei.

nº037/103.0016055-9 AUTOR: Condominio Horizontal do Parque Residencial Ita. RÉU: Derli
Almeida Verçoza.

Imóvel de matrícula 14.248 livro 2 RGI. Lote 5 da quadra 2 do loteamento do “Condomínio
Horizontal fechado Parque Residencial Ita”, ao sudoeste mede 10,15m sobre alinhamento da
Rua A, noroeste mede 30m confronta com lote 6, nordeste mede 10,15m e confronta com
prolongamento da rua 21 do Bairro Ipiranga e ao sudeste mede 30m e confronta com lote 4,
quarteirão das ruas A, B, ´prolongamento da rua 21 e área verde, sem benfeitorias, imóvel
avaliado em R$90.000,00. Expedido nesta cidade e comarca de Uruguaiana(RS), em 27 de
setembro de 2016. Maiores informações com o leiloeiro 3412-5460 e 99477515 e-mail
marcos.quadros@arremate.lel.br site www.arremate.lel.br ou no cartório da 2ª Vara Civel de
Uruguaiana no edifício do fórum, telefone 3412 1410.

PUBLICAÇÕES LEGAIS

EMENDAS AO ORÇAMENTO 2017 DO GOVERNO DO
ESTADO PRIORIZAM ESTRADAS, SAÚDE E EDUCAÇÃO

Dentro do período
para apresenta-
ção de emendas
ao PL 194 2016, a

proposta orçamentária para
2017, parlamentares e entidades
civis apresentaram 394 emendas
à matéria do Executivo que esti-
ma as receitas e despesas para o
próximo exercício fiscal. As
emendas tentam direcionar re-
cursos do orçamento, que estima
a receita em R$ 59,76 bilhões e
as despesas em R$ 62,74 bilhões,
para estradas, saúde e educação,
prioritariamente. O déficit orça-
mentário é de R$$ 2,97 bilhões.
Encerrado dia 11 o prazo para
apresentação de emendas ao Or-
çamento 2017, agora cabe ao re-
lator, deputado Marlon Santos
(PDT), a elaboração do parecer,
que deve ser concluído até o dia 9
de novembro. As 394 emendas
foram encaminhadas ao relator.
A previsão de votação na Comis-
são de Finanças, Planejamento,
Fiscalização e Controle é dia 17

de novembro. Em plenário, a ma-
téria poderá ser votada dias 22
ou 29 de novembro, sendo o dia
30 o prazo final para sanção do
governador.

|| || || || || PRIORIDADES

Das 394 emendas, quatro
são de iniciativa popular. A
emenda 115, assinada por 849
eleitores, pede R$ 13,5 milhões
da reserva de contingência para
a pavimentação de acessos as-
fálticos. A Famurs reivindica R$
46,2 milhões para o transporte
escolar. As outras duas emendas
são do Sindicato dos Servidores
da Justiça e solicitam aumento
da dotação para pagamento de
auxílios aos servidores ativos.
Trinta e quatro parlamentares
protocolaram emendas: Marce-
lo Moraes (PTB), 54 emendas;
Juliano Roso (PCdoB), 52; Fre-
derico Antunes (PP), 35; Gilber-
to Capoani (PMDB), 32; Pedro
Pereira (PSDB), 32; Manuela

d’Ávila (PCdoB), 22; Zilá Brei-
tenbach (PSDB), 22; Adilson
Troca (PSDB), 21; Liziane Bayer
(PSB), 16; Jorge Pozzobom
(PSDB), 14; João Fischer (PP),
11; Álvaro Boessio (PMDB), 10;
Elton Weber (PSB), 10; Luiz Fer-
nando Mainardi (PT), 8; Edson
Brum (PMDB), 7; Vilmar Zan-
chin (PMDB), 6; Altemir Torte-
lli (PT), Gerson Borba (PP), Pe-
dro Ruas (PSOL) e Ronaldo
Santini (PTB) são autores, cada

um, de quatro emendas; Missi-
onário Volnei (PSC) e Stela Fari-
as (PT) assinam três emendas;
Luis Augusto Lara (PTB), Regi-
na Becker Fortunati (Rede), Sér-
gio Turra (PP) e Zé Nunes (PT)
apresentaram duas emendas
cada um; propuseram apenas
uma emenda Adolfo Brito (PP),
Aloísio Classmann (PTB), Ede-
gar Pretto (PT), Eduardo Lourei-
ro (PDT), Jeferson Fernandes
(PT), Juvir Costella (PMDB), Tar-

císio Zimmermann (PT) e Val-
deci Oliveira (PT), totalizando as
390 emendas parlamentares.

Pavimentação dos acessos
asfálticos, cofinanciamento hos-
pitalar e ampliação de leitos e
qualificação da rede física do
sistema educacional contem-
plam a maioria dos pedidos de
direcionamento de recursos en-
caminhados pelos deputados.
Seguem-se, ainda, manutenção
dos serviços da área da segu-
rança pública (Brigada Militar
e Polícia Civil) e reaparelha-
mento dos órgãos vinculados;
ampliação e qualificação da
rede de urgência e emergência –
UPAS, assim como recursos à
regionalização da saúde; Passe
Livre Estudantil; construção e
reparos de pontes e viadutos;
ampliação e aperfeiçoamento da
UERGS; políticas públicas de
direitos humanos; conservação
de rodovias; programas especí-
ficos para a agricultura e ener-
gia elétrica rural.
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