
LEI MUNICIPAL Nº 2945
Autoriza doaçpžo de imóveis ao Município de Colorado.

LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO,
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a doar ao Município
de Colorado, os imóveis de propriedade do Município de
Carazinho, a seguir relacionados: a) um terreno urbano situado
na cidade de Colorado, Estado do Rio Grande do sul, com área de
3.000 m² (três mil metros quadrados), inscrito no Cartório de
Registro de Imóveis de Carazinho, sob nº 4338, página 74 do
Livro 3B, com as seguintes confrontações: ao Norte, com terreno
de Romano Trombini; ao Sul, com a rua Humanidade; a leste com a
rua Alto Jacuí; e a Oeste, com terrenos números 21, 22 e 23 da
Quadra nº 4, onde encontra-se construído o Grupo Escolar de
Colorado; b) três terrenos urbanos, sob nº 11, 12 e 13, situados
na cidade de Colorado, Estado do Rio Grande do Sul, com área de
2.400 m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), na quadra
nº 11, inscritos no Cartório de Registro de Imóveis de
Carazinho, sob nº 15.282 do Livro 3G, com as seguintes
confrontações: Ao Norte, com terreno de Reinoldo Schncin; a
Leste, com a rua Pinheiro Machado, e ao Sul e Oeste, com terreno
dos Irmpãos Carolo, onde encontram-se instalações da Prefeitura
Municipal de Colorado.

Art. 2º - As transferências autorizadas pelo artigo anteri-
or, deverpdo ser feitas sem ônus de qualquer natureza ao
Município de Carazinho.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp�o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 04 de abril de 1978.

a)LORENO ALBUQUERQUE GRAEFF
Prefeito Municipal
a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL

Secretário
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