
LEI MUNICIPAL Nº 2805
Transfere de categoria bens públicos, autoriza doaçpžo
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 - Sp=o transferido de categoria de Bens do Domínio
Público para Bens Dominiais, os seguintes imóveis, utilizado
para a construçpro da Escola de Área Polivalente de Carazinho: a)
uma área de terras com 10.000 (dez mil) metros quadrado,
destinada a uma Praça; b) uma faixa de terras, com 1.558,77 (um
mil quinhentos e cinqüenta e oito virgula setenta e sete) metros
quadrados, destinada a um trecho de rua; imóvel esses
localizados nesta cidade, no loteamento denominado Vila
Princesa, inscrito sob número 10, folha 24 à 26 do Livro número
8 do Cartório do Registro de Imóveis de Carazinho.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao
Estado do Rio Grande do Sul os imóveis desafetados no artigo
primeiro e também mais o seguinte, utilizado para a construçpzo
da Escola de Área Polivalente de Carazinho: a) Quatorze (14)
terrenos urbanos com a área total de 14.706,50 (quatorze mil e
setecentos e seis virgula cinqüenta) metros quadrado, todos da
Quadra "G" do loteamento da Vila Princesa, nesta cidade, de
propriedade do Município de Carazinho conforme Registro número
37.756, Livro número 3-x do Cartório do Registro do Imóvel de
Carazinho; b) Um terreno urbano com a área de 976 (novecentos e
setenta e sei) metro quadrados, da Quadra "G" do loteamento da
Vila Princesa, nesta cidade, de propriedade do Município de
Carazinho conforme Registro número 41.362, do Livro número 3-AA
do Cartório do Registro de Imóveis 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, 13 DE SETEMBRO DE
1976.

a)ERNESTO GUILHERME KELLER FILHO
Prefeito Municipal

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Secretário
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