
LEI MUNICIPAL Nº 5.560/01

Autoriza  a  desafetação  da  rua  Hilário 
Albuquerque e parte da praça da Vila Pádua.

IRON  LOURO  BALDO  ALBUQUEQUE,  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 um terreno 
urbano,  rua  Hilário  Albuquerque,  sem  benfeitorias,  com  área  de  1.440,00m2   (um  mil, 
quatrocentos e quarenta metros quadrados) , situado nesta cidade, na vila Cel. Pádua, no 
setor 01, quadra 41, área destinada a rua, confrontando: ao NORTE, com a rua Gonçalves 
Ledo; ao SUL, com a rua Gal. Vitorino; a LESTE, com os lotes 02, de Algemiro Haeffner da 
Costa e 11, de Idolar Machado e a OESTE, com a área a desafetar da praça (área verde) e 
um terreno urbano, parte da praça, sem benfeitorias, com área de 2.560,00m2  (dois mil, 
quinhentos e sessenta metros quadrados) , situado nesta cidade, na vila Cel. Pádua, no 
setor 01, quadra 41, lote 14, parte da área verde, confrontando: ao NORTE, com a rua 
Gonçalves Ledo; ao SUL, com a rua Gal. Vitorino; a LESTE, com a rua Hilário Ribeiro (rua 
a desafetar) e a OESTE, com a praça da vila Pádua (área remanescente), matriculadas no 
Registro de Imóveis sob nº R.6.954, 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 da Estação 
de Tratamento de Água - ETA, pela Companhia Riograndense de Saneamento - CORSAN.

Art.  3º -  A  CORSAN deverá em contrapartida  implantar  a  praça na área 
remanescente de 3.840,00 m2, anexo a área em questão, em valor equivalente ao preço de 
avaliação do imóvel doado.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 27 DE AGOSTO DE 2001.

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

ROBERTO ALBINO SEHN
  Secretário Municipal da
         Administração
IMD


