
LEI MUNICIPAL Nº 0941
Autoriza a compra de terrenos a fim de serem doados
ao Governo do Estado para neles ser edificado o
Presídio Municipal.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO.
FAÇO SABER que o Poder Legislativo decretou e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1º - Fica a Prefeitura autorizada a comprar, pelo

preço de CR$ 75.780,00 (setenta e cinco mil setecentos e oitenta
cruzeiros), dez terrenos urbanos, com benfeitorias, com área
total de dez mil quinhentos e setenta metros quadrados (10.570
m²), sitos na Vila Santo Antônio, nesta cidade, confrontáveis"
ao Norte, com os lotes nºs. 13 e 14 da quadra nº 3, pertencentes
a vendedora 4. Henorius A. Vargas Martins e com os lotes nºs. 6
e 7 da mesma quadra, pertencentes a Victor Hugo Fetzer; a Leste
com a Rua Silveira Martins; ao Sul, com a rua Santa Catarina; e,
ao Oeste, com a Rua Castro Alves, sendo os terrenos nº.
1,2,3,4,5,8,9 e 10, de propriedade do D, Honorina A. Vargas Mar-
tins, com área de 8.540 m², e o terreno nº 12, de propriedade de
Eurides de Quadros e sua mulher, com área de 1.030 m², e o
terreno nº 12, de propriedade de Arlindo Inácio da Silveira e
sua mulher, com área de 1.000 m².

Art. 2º - O pagamento desse imóvel será efetuado no ano de
1953, devendo a Lei de Orçamento do próximo exercício, consignar
uma verba própria para essa finalidade, assim como, também, para
os juros correspondentes, à razpdo de 6% ao ano, a contar da data
da respectiva escritura.

Art. 3º - É o Município autorizado a doar o imóvel
constante no artigo 1º desta Lei, ao Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, para a construçp:o de um Presídio.

Art. 4º - O imóvel deverá reverter ao patrimônio do Municí-
pio, se no prazo de três (3) anos np£o for edificado o referido
Presídio ou lhe for dado destino diverso.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, em 18 de março de
1952.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)JO+�O LUIZ
Secretário
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