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LEI N° 3.895, de 19 de setembro de 2014.

Autoriza o Poder Executivo Municipal a

receber uma área em doação, destinada a

uma via pública, de propriedade de
EDILSON VIDOR NEVES, e dá outras
providências.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE SANTO ÂNGELO (RS), no uso das

atribuiçõesque lhe são conferidaspela Lei Orgânica do Município.

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte

L E I:

Art. 1° Fica o Município de Santo Ângelo (RS) autorizado a receber em doação

uma área destinada a uma via pública, de propriedadede EDÍLSON VIDOR NEVES, constante
da matrículan° 46.130 do Registro de Imóveis local, com a seguinte descrição:

Area destinada a via pública - com forma retangular, com área de 2.528,00
metros quadrados, que inicia na Rua Theodorico Alves Teixeira e termina na Rua Tio Bilia e
tem as seguintes medidas e confrontações:Ao NORTE mede 158,00 metros e confronta com a

quadra número 81; ao SUL mede 158,00 metros e confronta com uma quadra de número 48; ao
LESTE mede 16,00 metros e confronta com a Rua Theodorico Alves Teixeira; e ao OESTE
mede 16,00 metros e confronta com a Rua Tio Bilia.

Art. 2° A via pública, cuja área está sendo doada e descrita no art. 1° desta Lei,
será denominada TRAVESSA SECUNDINAAQUINO.

Art. 3° As despesas de regularização, cartoriais, inclusive registro, serão custeadas
pelo donatário.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SEE PUBLIQUE-SE.

CENTRO ADMINISTRATIVOJOSE ALCEBÍADESDE OLIVEIRA, em 19
de setembro de 2014.

LUIZ VALDIR AN ES

Prefeito
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LE N° 3.895, de 19 de setembro de 2014,
Autoriza o Poder Executivo Municipala receber uma área
em doação, destinada a una via pública, de propriedadede E0lLSONVIDOR NEVES, o dá outras providóncras.O PREFEllO DO MUNICMODE SAN t O ANGELO (RS), no
uso das atribuiçõesque lhe são confeddas pela l ei Orgån!ca
do f,1un cipio.
FA7 SABL¯R que a Cámara Municiparde Vereadores aprovou
e eu sanciono a seguinte

L E I:
Art, 1° Nca o F.1unicipio de Santo Àngelo (RS) autorizado a
receber em doaçãouma Area destinada a uma via púb] ca, de
propnedade de ED LSON VfDOR NEVES, constante da ma-tricub n°46.130 do Rogistro de fn:óvæs local, com a seguintedesençüo.
Área deshnadaa via públ.ca- corn fonna retangular,com área
de 2.528.00 mehos quadrados,que imcia na Rua Theodanco
Arves leneira e tenn'na na Rua 1ro H:1.a e tem as segumles
med:das e conbontaç.öes Ao NORTE ruede 158,00 metros e
confrontacom a quadra número 31: ao SUL mede 158.00 me
tros e conhunta corn oma quadra de número 48, ao l ESTE
mede 16,00 mebos e confrontacom a Rua Theodunco Alves
leixeka: e ao OE S IF mede 16,00 metros e confronta com a
Rua llo H;l a.
Art, 2°A via públ:Ca, cuja área está sendo doada e descútano
art. 1° desta Lei, será denom:nada TRAVESSASECUNhlNA
AQUINO.
Art, 3°As despesas de regularização, cartoriais, inclusive re-
g}s!ro, serão custcadas pelo donatário.
Art. 4° lsta Lei entra em v|gor na data de sua publ!cação.
REG]SIRE-SEF PUBUOUL-SE

,

CENTRO ADMINISTRATIVOJOSE Al CES ADE S DE OU-
VFIRA, em 19 de setembrode 2014.

LUlz VALDJRANDRES - Prefeito


