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"Autoriza a aceitar a doação
de uma área de terras para
regularizar a transcrição
imobiliária de leito de rua."

PAULO ROBERTO BIER, Prefeito
Municipal do Município de
Santo Antônio da Patrulha,
Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das suas atribuições.

FAÇO SABER que a Câmara
Municipal de Vereadores
aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:

ART. 1°.- Fica o Poder Executivo autorizado a receber em
doação, com vistas a regularizar a transcrição
imobiliária, a área de terras que abriga o
leito da RUA DOMICIANO GOMES DOS SANTOS, com a
seguinte descrição:

"Uma fração de terras, de domínio
público, formado pela Rua Domiciano Gomes
dos Santos, situado a Av. Afonso porto
Emerim, lado par, distante 57,00m do
entroncamento da Rua Wadislau kalata com
a Av. Afonso Porto Emerim, com área
superficial de dois mil setecentos e
sessenta e sete metros e trinta e seis
centímetros quadrados (2.767,36m2) com as
seguintes medidas e confrontações: pela
frente, numa extensão de quinze metros e
quinze centímetros (15,15m) a Av. Afonso
Porto Emerim; fundos numa extensão de
quinze metros (15,00m) com terras de José
Daltro Cardeal; por um lado numa extensão
de duzentos e um metros e trinta
centímetros (201,30m) em dois segmentos:
o primeiro de cento e cinqüenta e dois
metros e quarenta e seis centímetros
152,46m)confrontando com a Área 01 do
mesmo imóvel e o segundo numa extensão de
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quarenta e oito metros e oitenta e quatro
centímetros (48,84)m), confrontando com
terras de Mathias Gomes Castilhos e pelo
outro lado, numa extensão de cento e
setenta e oito metros e cinqüenta e
quatro centímetros (178,54m) em dois
segmentos, o primeiro de 148,63 metros e
o segundo de 29,91 metros confrontando
com a Área 02, do mesmo imóvel".

ART.20.- As despesas relativas à escritura pública e
registro imobiliário da doação a que se refere
o artigo anterior, serão suportadas pelo
proprietário doador.

ARI. 3°.- Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.

ART . 4°.- Revogam-se as disposições jém contrário.

Gabinete do Prefeito, 03 de maio

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE

BRIANO
Secretári

ROBERTO BIER
/efeito Munic/Lpal
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