
LEI MUNICIPAL Nº 5.697/02

Autoriza  a  desafetação  da  área  de  uso 
institucional nº 1 e sua unificação ao Lote 03, 
ambos  da  quadra  79,  setor  10,  na  Vila 
Aeroclube.

IRON  LOURO  BALDO  ALBUQUERQUE,  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 Município de Carazinho autorizado a desafetar a área de uso 
institucional nº 1, com 29.374,28m2 (vinte e nove mil, trezentos e setenta e quatro metros e 
vinte e oito decímetros quadrados) e sua unificação ao lote 03, com 7.398,35m2  (sete mil, 
trezentos e noventa e oito metros e trinta e cinco decímetros quadrados) formando um lote 
com  as  seguintes  características:  um  terreno  urbano,  sem  benfeitorias,  com  área  de 
36.772,63m2  (trinta  e  seis  mil,  setecentos  e  setenta  e  dois  metros  e  sessenta  e  três 
decímetros quadrados) , situado nesta cidade, na vila Aeroclube, lado par da rua Selbach, 
esquina com a Av. Flores da Cunha e rua Lauro Weber, no setor 10, quadra 79, lote 03, 
confrontando: ao NORTE, nas extensões de 306,95m e 19,66m com a rua Selbach, onde 
faz frente; ao SUL, na extensão de 106,84m com a área verde nº 1 e nas extensões de 
23,71 e 58,84m com o lote 02; a LESTE, nas extensões de 75,00m e 57,38m com o lote 02 
e na extensão de 21,59m com a Av. Flores da Cunha, onde também faz frente; e a OESTE, 
na extensão de 168,32m com a área verde nº 1 e na extensão de 230,00m com a rua Lauro 
Weber, onde também faz frente, matriculadas no Registro de Imóveis sob nº R.1-21.742 e 
23.178, Mapa de Localização e Memorial Descritivo, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 2º -  A área descrita no artigo 1º desta Lei, visa a instalação de creche, 
ampliação de indústria e regularização de área doada.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 17 DE JULHO DE 2002.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
                                                                                                Prefeito Municipal 
Registre-se e Publique no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal:

EVALDO FRANCISCO DIOGO
     Secretário Municipal da
            Administração



IMD

2


