
LEI MUNICIPAL Nº 2143
Autoriza o Poder Executivo a hipotecar uma área de 
terra com 41.067,25 m², de propriedade do Município, 
à CAIXA ECON╘MICA ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL e 
ao BANCO NACIONAL DE HABITAÇ├O (BNH).
Autoriza igualmente, a doar frações da área referida 
no item anterior, a funcionários civis do 3º 
Batalhπo Rodoviário.

ARMINDO XAVIER DA CRUZ, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a dar, em primei-

ra, especial e transferível, à CAIXA ECON╘MICA ESTADUAL DO RIO 
GRANDE DO SUL e ao BANCO NACIONAL DE HABITAÇ├O (BNH), uma área 
de terra com quarenta e um mil, sessenta e sete metros e vinte e 
cinco decímetros quadrados (41.067,25 m²), localizada na Vila 
Löff, arredores desta cidade, com as seguintes confrontações: ao 
Norte, ao Sul, e ao Nascente com herdeiros de Alberto Löff, e ao 
Poente com a rua Bernardo Paz, registrada no Cartório competente 
desta cidade sob nº 39.981, Livro "T", fls. 292, de 29-11-1967, 
adquirida  por  compra  dos  herdeiros  de  Alberto  Löff,  de 
propriedade deste Município, a fim de que sobre a dita área de 
terra  sejam  construidas  casas  que  servirπo  de  habitaçπo  aos 
funcionários  civis  do  3º  Batalhπo  Rodoviário,  sediado  nesta 
cidade.

Art.  2º  -  Fica,  também,  o  Poder  Executivo  autorizado  a 
doar, a funcionários civis do 3º Batalhπo Rodoviário, frações da 
área de 41.067,25 m², descrita no artigo 1º, frações essas que 
serπo devidamente delimitadas.

Art. 3 - Fica, finalmente, o Poder Executivo autorizado a 
celebrar, como 2º Interveniente, um contrato a ser firmado com o 
BANCO  NACIONAL  DE  HABILITAÇ├O  (BNH)  e  com  CAIXA  ECON╘MICA 
ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL, para desenvolvimento de programa 
de melhoria e construçπo de casas para funcionário civis do 3º 
Batalhπo Rodoviário.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 07 DE MAIO DE 1968.

a)ARMINDO XAVIER DA CRUZ
Prefeito Municipal
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