
LEI MUNICIPAL Nº 3244
Cria o distrito de S+žO BENTO e da outras providências.

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 - É criado o distrito de Sp£o Bento, 9º na ordem
numérica o qual será integrado pela localidade do mesmo nome,e e
que pertencia aos distritos da sede de Almirante Tamandaré e de
Pinheiro Marcado e abrangerá o seguinte perímetro:

"Ponto inicial na rodovia RS-70), no pontilhp�o sobre o
lajeado PuitG¦, seguindo por este até a rodovia BR-285 e por esta
até a estrada CRZ-499 (Carazinho-Colorado) pela qual segue até a
divisa seca com Colorado, seguindo por divisa até a confluência
dos arroios Cuí e Spuo Miguel; daí segue por este arroio até sua
barra no rio Cotovelo, subindo por este até sua nascente, nas
imediações da localidade de Cruzinha, donde, em linha reta segue
até a ferrovia Santa Maria-Marcelino Ramos, no Km 275 + 0,10,
seguindo pela mesma até o Km 273 + 200, donde, em linha reta
segue até a nascente do arroio Molha Pelego, pelo qual segue até
o rio da Várzea, e por este abaixo até a barra do arroio das
Machorras, seguindo por este até a barra de um córrego sem
denominaçpIo, através do qual segue até sua nascente, nas
proximidades do Valo dos Batista, e por este abaixo novamente
até o rio da Várzea, seguindo daí mais uma vez em linha reta,
até o ponto inicial, conforme mapa anexo que fica fazendo parte
integrante desta Lei".

Art. 2º - Em decorrência da criaçp™o do distrito referido no
artigo anterior fica corrigida a área dos distritos da sede de
Almirante Tamandaré e de Pinheiro Marcado dos quais foi
desmembrado.

Art. 3º - Fica criado o cargo de Subprefeito de Spno Bento,
Padrp£o CC2, cuja despesa correrá por conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicaçp@o.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO EM 28 DE DEZEMBRO DE
1981.

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

Secretário
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