
LEI MUNICIPAL NO 4.996
Re-ratifica a Lei 4.883, de 30.12.95, para incluir in

dicaçπo de matrículas de origem das áreas cuja transfe
rência foi autorizada à Yolat Indústria e Comércio de 

Laticínios  Ltda.,  no  Distrito  Industrial  Carlos 
Augusto 

Fritz.

IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZI-
NHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

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

Art. 1º - O Art. 1º, da Lei Municipal nº 4.661, de 6 de se-
tembro de 1994, passa a ter a seguinte redaçπo:

"Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar para a 
empresa  Yolat  Indústria  e  Comércio  de  Laticínios  Ltda.,  o 
seguinte imóvel de propriedade do Município, a saber:

a) Uma  área  de  terras  de  forma  irregular  com 
20.256,00m²(vinte  mil,  duzentos  e  cinqüenta  e  seis  metros 
quadrados), situada no Distrito Industrial, Quadra 03, com as 
seguintes dimensões e confrontações: ao Norte, com a Rua Egídio 
Antonio  Endler,  nas  extensões  de  50,00m  e  a  Nordeste,  na 
extensπo de 80,00m, com o terreno da PREMOLD; a Sudeste, com a 
Rua C, medindo 210,60m, a Nordeste, com o terreno solicitado 
pela  empresa  Scapini  Transportes  e  Comércio  Ltda.,  medindo 
135,00m, e a Sudoeste, na extensπo de 120,50m, com o terreno da 
PREMOLD e na extensπo de 90,00m, com terreno da PARMALAT, área 
constituída pela soma de uma fraçπo de 6.800m², matriculada sob 
nº 16.270 e uma fraçπo de 13.456m² matriculada dentro de um todo 
maior com 43.075m² sob número 15.418 no CRI de Carazinho.

b) Um poço artesiano, sem bomba e sem reservatório, sito 
no imóvel descrito na alínea "a", supra, avaliado em R$ 2.360,00 
(dois mil, trezentos e sessenta reais).

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçπo.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 19 DE JANEIRO DE 
1996.

a)IRON LOURO BALDO ALBUQUERQUE
Prefeito Municipal

a)JOSÉ MOISÉS MARCONDES
Sec.Mun.Administraçπo 
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