
LEI MUNICIPAL Nº 3.914
Autoriza o Município receber em doaçπo áreas 
destinadas às Ruas Fernando Ferrari e Minuanos.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art.  1º  -  Fica  o  Município  de  Carazinho  autorizado  a 
receber em doaçπo uma área de 1.440,00 m² de ruas, situada na 
Vila  Santa  Terezinha.,  Setor  09,  de  propriedade  de  EDVINO 
EIFERT, com as seguintes especificações e confrontações:

Rua Fernando Ferrari (°rea de 720,00 m²) - Prolongamento da 
mesma, localizada na Quadra 31, parte do lote 22, confrontando 
ao Norte com 18,00 m com a rua sem denominaçπo; ao Sul, com 
18,00 m com a rua Fernando Ferrari; a Leste com 40,00 m com a 
Quadra 30 e a Oeste com 40,00 m com o doador (Lote 22,Quadra31);

Rua Minuanos (°rea de 720,00 m²) - Prolongamento da mesma, 
localizada na Quadra 38, parte do lote 19, confrontando ao Norte 
com 18,00 m com a rua sem denominaçπo; ao Sul, com 18,00 m com a 
Rua Minuanos ; a Leste com 40,00 m com o doador (lote 22, Quadra 
31) e a Oeste com.40,00 m com o doador (Lote 19, Quadra 38).

Paragrafo único - A área de que trata este artigo destina-
se  a  abertura  de  prolongamento  das  Ruas  Fernando  Ferrari  e 
Minuanos, conforme mapa anexo que faz parte integrante desta Lei.

Art. 2º - A presente doaçπo é a titulo gratuito, e em cará-
ter irrevogável, irretratável e irrenunciável.

Art.  3º  -  Serπo  de  responsabilidade  do  Município  as 
despesas  decorrentes  de  escritura  e  despesas  de  registro  no 
Oficio de Registro de Imóveis.

Art. 4º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica-
çπo, revogadas as disposições em contrario.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 12 DE OUTUBRO DE 
1989.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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