
 

LEI MUNICIPAL Nº 154/2002, de 10 de Julho de 2002.   

 

     

Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a doação de parte de 

uma área, de propriedade do município, à Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Gottfried Thomas Westerich. 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI, Prefeito Municipal de Novo 

Xingu – RS, FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

     Art. 1º -  É autorizado o Executivo Municipal de Novo Xingu à 

doar uma área equivalente à 20.000 m² (vinte mil metros quadrados), de sua propriedade, localizada de 

fronte à Avenida Emílio Knaak, onde encontra-se construída a Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Gottfried Thomas Westerich. 

 

Art. 2º - A área a ser doada faz parte de uma área maior medindo 

40.000 m² (quarenta mil metros quadrados), a qual é composta de uma só unidade pertencente aos 

lotes rurais nº 17 e 18, inscrita no Ofício dos Registros Públicos de Constantina, Livro nº 2, do 

Registro Geral, matrícula nº 2.901, com as seguintes confrontações: ao NORTE: com terras dos 

mesmos lotes nº 17 e 18, dos vendedores; ao SUL: com a estrada geral que vai para o Rio da Várzea; a 

ESTE: com terras de Ernesto E. Guilherme; e ao OESTE: com terras de Albrecht Lauer e Adolfo 

Jauer; tudo de acordo com o que consta na matrícula referida neste artigo. 

 



    Art. 3º - A referida doação servirá para dar prosseguimento ao 

processo que culminará com a ampliação da referida escola, conforme consta no orçamento do Estado 

do Rio Grande do Sul para o ano de 2002. 

 

    Art. 4º -  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

                                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU - RS, em 10 de Julho de 2002.    

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

 Prefeito Municipal 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

        GELCIO MARTINELLI 

Sec. Mun. da Adm., Plan. e Finanças 


