
LEI MUNICIPAL Nº 0984
Autoriza a compra de uma área de terras nas imediações
da Vila Borghetti, nesta cidade, assim como a pedreira
nela existente.

ERNESTO JOSÉ ANNONI, PREFEITO MUNICIPAL DE CARASINHO.
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$ 105.000,00 (cento e cinco mil cruzeiros), uma área de
terras medindo 27 hectares, mais ou menos, assim como, a
pedreira, casa de moradia, um galpp¦o e demais benfeitorias na
Vila Borghetti, nesta cidade, de propriedade do Sr. Telmo
Aristimunho e sua mulher, e vendida por Albino Wilheln e sua
mulher, conforme contrato de compra e venda da referida área,
existente entre os cidadp�os acima.

Art. 2º - A área de terras de que trata o artigo anterior,
faz as seguintes confrontações: ao Sul, com terras dos ausentes;
ao norte com terras de Isaltina Subtil Sebatini; ao nascente,
com terras de Afonso Antonio Loss; e, ao poente, com as de
Fernando Borghetti.

Art. 3º - O pagamento da compra de que trata o artigo 1º
desta Lei, será efetuado CR$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros),
por ocasipão da assinatura da respectiva escritura e os restantes
VR$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros), mediante uma
nota promissória a se vencer em abril de 1954, sem juros.

Art. 4º - Servirá de recurso, em aparte, para pagamento no
corrente ano das despesas constantes no artigo 1º o resultado da
venda efetuada pela Prefeitura, dos materiais de um moinho, de
uma serraria e de um galpp�o velho, de sua propriedade, pela im-
portância de CR$ 60.000,00 (sessenta mil cruzeiros), e os
restantes CR$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil cruzeiros),
deverp£o constar na Lei de Orçamento do próximo exercício de
1954, para a sua integral liquidaçp×o.

Art. 5º - Esta Lei terá vigência neste e no próximo exercí-
cio.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARASINHO, em 15 de maio de
1953.

a)ERNESTO JOSÉ ANNONI
Prefeito Municipal

a)Jop{o Luiz
Secretário
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