
LEI MUNICIPAL Nº 3.470
Da nova redaçπo ao artigo 1º da Lei Municipal nº 3200 
de 29.06.1981.

SEBASTI├O OLEGÁRIO HAEFFNER, 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 artigo 1º da Lei Municipal nº 3200 de 29 de ju-
nho de 1981, passara a ter a seguinte redaçπo:

"Art. 1º - Fica o Executivo autorizado a permutar uma área 
urbana de 3.500,00 m², a ser desmembrada de um todo maior de 
31.865,93  m²,  de  propriedade  do  Município  de  Carazinho,RS, 
matricula  no  Registro  de  Imóveis  nº  13.561,  1º  2-RG,  de 
18.06.1984,  localizada  na  rua  La  Salle,  nesta  cidade  de 
Carazinho, com as seguintes confrontações: ao Norte, onde mede 
71,30 m com a rua La Salle; ao Sul, onde mede 65,00 m com área 
do Município; ao Leste, onde mede 57,00 m com a rua Domingos 
Sechi e, a Oeste onde mede 50,00 m com área do Município, por 
outra  área  com  4.000,00  m²,  de  propriedade  de  Iron  Baldo 
Albuquerque,  matriculada  no  Oficio  de  Registro  de  Imóveis  da 
Comarca de Carazinho, sob o nº R.1-6.193, Livro 2, RG, fls. 001 
de  25.04.1978,  dentro  de  um  todo  maior,  com  as  seguintes 
confrontações: ao Norte, pela sanga da "Olaria", a partir do 
marco nº 108, ate a confluência da mesma com o arroio Carazinho, 
dividindo com terrenos da cidade; a Oeste, pelo arroio Carazinho 
a montante, ate o marco nº 109, dividindo com terrenos da Vila 
Floresta; ao Sul, do marco nº 109, por uma cerca de arame, ate 
o marco nº 110, colocado à margem direita da sanga da divisa, 
dividindo com propriedade da sucessπo Eduardo Graeff e, deste 
marco, pela sanga da divisa acima, ate encontrar o marco nº 81, 
dividindo com terrenos da Vila Gloria; a Leste, por linhas de 
mediçπo,  com  os  quinhoes  "IC"  de  Fábio  Albuquerque,  "5D"  de 
Laurora Albuquerque Weidlich, "13" da Sucessπo de Afonso Vargas, 
"7C" de Laura Albuquerque Graeff e "5E" de Laurora Albuquerque 
Weidlich , ate o marco nº 108, colocado a margem esquerda da 
sanga  da  Olaria,  Setor  12,  Quadra  49,  Lote  03,  lado  nπo 
definido."

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 08 DE JANEIRO DE 
1985.
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