
LEI MUNICIPAL Nº 0950
Autoriza a compra de glebas de terras, casas com
benfeitorias, usina de Selbach, etc. para construçp8o
da usina hidro-elétrica do Rio Colorado.

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

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

de CR$ 325.000,00 (trezentos e cinte e cinco mil cruzeiros), uma
área de terras, medindo 80 (oitenta) hectares, mais ou menos, ;
três casas de moradia, com suas benfeitorias; uma serraria hi-
dráulica, com todos os seus pertences, em pleno funcionamento;
um moinho hidráulico, com dois jogos de pedras; descascador de
arroz, polidor e todos os demais pertences; duzentos e cinqüenta
(250) pinheiros, com sessenta centímetros de diâmetro abaixo,
existentes na mesma gleba de terras, de propriedade do cidadp�o
Pedro Seger e sua mulher.

Art. 2º - A gleba de terras de que trata o artigo anterior,
fica situada no distrito de Selbach e faz divisa em três lados
com o Rio Colorado, sendo um lado por Linha Seca.

Art. 3º - Fica a Prefeitura autorizada, também, a comprar
uma área de terras, medindo 50,000m² (cinqüenta mil metros qua-
drados), de propriedade da firma Mombeli & Cia., situada na
Linha Spão Pedro, distrito de Tapera, confrontando ao Norte e
Poente, com terras da Sociedade Agrícola Industrial Ltda., ao
Sul pelo Rio Colorado e ao Nascente, com terras de Olintho
Danielli, pelo valor de CR$ 10.000,,00 (dez mil cruzeiros).

Art. 4º - O pagamento da compra de que trata o artigo 1º,
será efetuado CR$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros) à vista e
o restante CR$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil cruzeiros),
no prazo de um ano, contado da data da escritura, com os juros
de 10% (dez por cento) ao ano.

Art. 5º - O pagamento do imóvel que trata o artigo 3º, será
efetuado à vista.

Art. 6º - Servirá de recurso para pagamento das despesas
constantes dos artigos 1º e 3º, desta Lei, até o seu limite, o
saldo disponível de CR$ 361.591,80 (trezentos e sessenta e um
mil, quinhentos e noventa e um cruzeiros e oitenta centavos), do
empréstimo contraído na Caixa Econômica Federal do Rio Grande do
Sul, de acordo com a Lei Municipal nº 79, de 2-8-1949.

Art. 7º - É autorizada, ainda, a Prefeitura adquirir por
compra até o valor máximo de CR$ 476.052,80 (quatrocentos e se-
tenta e seis mil, cinqüenta e dois cruzeiros e oitenta centavos)
a usina de Selbach, conforme relaçpèo que faz parte integrante
desta Lei.

Art. 8º - A despesa proveniente da compra de que trata o
artigo 7º acima, será paga em cinco (5) prestações anuais, de
iguais quantias, devendo o próximo orçamento, assim como os sub-
seqüentes, consignarem verbas próprias para essa finalidade, até
a sua liquidaçpFo total, com os juros de 10% (dez por cento) ao
ano.

Art. 9º - Esta lei terá vigência neste e no próximo exercí-
cio.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 17 de junho de

1952.a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)Jop,o Luiz
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Secretário
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