
LEI MUNICIPAL Nº 3463
Autoriza o Município de Carazinho, adquirir por 
dotaçπo uma área e, área verde na Vila Alvorada.

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 - É o Município de Carazinho, autorizado adquirir 
por doaçπo uma área de 8.419,69 m² de área verde, totalizando 
uma  área  de  13.264,09  m²,  situados  na  Vila  Alvorada  nesta 
cidade, de propriedade da SUCESS├O VALDERINO PINTO DE OLIVEIRA, 
cadastrado sob setor nº 08, com as seguintes especificações e 
confrontações:

Rua A (Área de 2.946,89 m²) - ao Norte, com 178,00m para a 
quadra 66, 16,00 m com a rua Santa Catarina Labourê, 90, 70 m 
para a quadra 20; ao Sul, com 138,00 m para a quadra 65 (área 
verde),  50,00  m  entroncamentos  das  ruas  B  e  Santa  Catarina 
Labourê, 90, 20 m para a quadra 63; ao Leste com 16,00 m para a 
rua Sπo Sebastiπo e, a Oeste com 18,00 m para a rua Armando 
Farina.

Rua B (Área de 1.638,94 m²) - ao Norte, com 123,00 m para a 
quadra 65 (área verde); ao Sul, com 153,00 m para a quadra 64; 
ao  Leste,  para  o  entroncamento  das  ruas  A  e  Santa  Catarina 
Labourê e, a Oeste com 16,00 m para a rua Armando Farina.

Rua  Santa  Catarina  Labourê  (Área  de  1.262,95  m²)  -  ao 
Norte, com 16,00 m para a rua A; ao Sul, com 16,00 m para o 
prolongamento da mesma; ao Leste, com 56,60 m para a quadra 63 
e, a Oeste com 52,30 m para a quadra 64.

Rua Armando Farina (Área de 2.525,91 m²) - ao Norte, com 
5,00 m para a rua Sπo Vicente de Paulo; ao Sul, com 16,00 m para 
o prolongamento da mesma; ao Leste, com 87,50 m para a quadra 
66, 18,00 m para a rua A, 71,00 m para a quadra 65 (área verde), 
16,00 m para a rua B, 43,00 m para a quadra 64 e, a Oeste com 
154,00 m para a quadra 67, 83,00 m para o prolongamento da mesma.

Área Verde (Área de 4.844,40 m²) - ao Norte, com 138,00 m 
para a rua A; ao Sul, com 123,00 m para a rua B; ao Leste com 
8,00 m com entroncamento das ruas A e B e, a Oeste com 71,00 m 
para a rua Armando Farina.

§  1º  -  A  área  de  que  trata  este  artigo,  destina-se  a 
abertura  de  prolongamento  das  ruas  Armando  Farina,  Santa 
Catarina Labourê e mais duas ruas sem denominaçπo, conforme mapa 
anexo, que faz parte integrante desta Lei.

Art.  3º  -  A  presente  doaçπo  é  a  título  gratuito  e,  em 
caráter irrevogável, irrenunciável.

Art. 4º - O projeto de loteamento da Vila Alvorada de pro-
priedade da SUCESS├O VALDERINO PINTO OLIVEIRA, está de acordo 
com o que estabelecem as Leis Municipais nºs 3178 de 25.03.81 e 
3191 de 19.05.81 que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano 
e dá outras providências.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 21 DE DEZEMBRO DE 
1984.
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