
LEI MUNICIPAL Nº 2819
Autoriza o Poder Executivo a constituir uma empresa
de economia mista e dá outras providências.

ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO, PREFEITO MUNICIPAL DE CARA-
ZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º - `Fica o Poder Executivo autorizado a constituir
uma empresa de economia mista, sob a forma de sociedade anônima,
que terá por finalidade estudar, coordenar, orientar,
administrar, contratar e ou executar toda a infraestrutura
necessária a implantaçp¦o e desenvolvimento do Distrito
Industrial de Carazinho.

§ Primeiro - PoderpÛo ser acionista, além do município de
Carazinho, as industrias que manifestarem interesse em se
localizar no Distrito Industrial e todas as demais pessoas
jurídicas ou físicas que subscreverem ou adquirirem ações da
companhia.

§ Segundo - Na constituiçpào da companhia serpào observadas
as normas relativas às sociedades anônimas e se regerá pelas
leis vigentes e pelo estatuto social que adotar.

Art. 2º - Poderá o Prefeito Municipal, havendo
conveniência, para construçpão e funcionamento da sociedade,
cometer estas atribuições à comissões, a outros órgp}o da
administraçp�o pública ou a particulares.

Art. 3º - Para ocorrer às despesa desta Lei e subscrever
parte do capital inicial desta sociedade, fica o Poder Executivo
autorizado a abrir crédito especial até o montante de Cr$
300.000,00 (trezentos mil cruzeiros), que será coberto pela
reduçp:o de igual quantia na dotaçp:o 4.11000.0101.007 - Obras
Públicas do orçamento vigente.

Art. 4º - É o Prefeito Municipal autorizado a transferir a
sociedade quando necessário for, mediante avaliaçp×o
integralizada de ações de parte ou todo de um terreno que o
Município recebeu em doaçp@o do Estado do Rio Grande do Sul, pela
Lei nº 6.789 de 06 de dezembro de 1974, com as seguintes
características e confrontações:

210 hectares localizados junto ao entroncamento das
Rodovias BR.285 e BR.386, que pertenceu a Virgilio Pereira Dutra
e que tendo forma irregular, limita-se pelos lados do nordeste
com o Patronato Agrícola Santo Antonio, pelos de sudeste com
terras dos sucessores de Gahrie Gomes Carneiro, pelo, sudoeste
com a Rodovia BR.386 e pelo noroeste com terras dos sucessores
de Claudiana Marcondes.

Art. 5º - A participaçpQo da Prefeitura Municipal de Carazi-
nho no capital social da sociedade a ser criada, deverá ser
majoritária de 51% (cinqüenta e um por cento) ou mais, das ações
com direito a voto.

Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçpō.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 13 DE OUTUBRO DE
1976.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipala) ANTONIO SILVEIRA MEDINA

Secretário
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