
LEI MUNICIPAL Nº 0841
Autoriza a compra de um terreno para construção do
edifício dos Correios e Telégrafos e a venda de um
outro do Patrimônio Municipal.

ALBINO HILLEBRAND, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER em cumprimento do artigo 4º, inciso I, Capítulo

I da Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e
eu sanciono a Lei seguinte:

Art. 1º - Fica a Prefeitura autorizada a comprar dos Srs.
Arthur Graeff e Arno Decker, pelo preço de CR$ 110.000,00 (cento
e dez mil cruzeiros), uma área de terreno junto a antiga Escola
Técnica do Comércio, com frente para a Av. Flores da Cunha.

Art. 2º - Fica, também, a Prefeitura Municipal autorizada a
vender, em concorrência pública, pelo maior preço possível, os
terrenos que foram doados pelo Governo do Estado e Rádio Carazi-
nho, situados à praça Brasil e Av. Pátria, respectivamente.

Art. 3º - Para o pagamento dessa despesa servirão de
recurso o próprio da verba dos imóveis mencionados no art. 2º e
o restante pela última prestação recebida do Governo do Estado,
pela diferença de arrecadação referente ao exercício de 1949.

Art. 4º - É o Município ainda autorizado a doar o imóvel
constante no art. 1º desta Lei, ao Governo Federal, para nele
ser construído o edifício destinado ao Correio e Telégrafo,
desta cidade.

Art. 5º - Na respectiva Escritura constará que o imóvel de-
verá reverter ao Patrimônio do Município, se no prado de três
(3) anos não for edificado o referido edifício ou lhe for dado
destino diverso.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 7 de maio de 1949.

a)ALBINO HILLEBRAND
Prefeito Municipal

a)SELY ROCHA
Escriturária
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