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Lei Nº 1001/1976

DOA ÁREA DE TERRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1° - O lote n° 8, com a área de 27.455,00 m² Vinte e sete
mil, quatrocentos e cinqüenta e cinco) metros quadrados, situado na
área industrial , fica subdividido em 2 (dois) lotes, sendo que o primeiro
com a área de 20.933,80m² (vinte mil, novecentos e trinta e três metros
e oitenta decímetros quadrados), permanece sob o n° 8 e o  segundo
com a área de 6.521,20m² ( seis mil, quinhentos e vinte e um metros e
vinte decímetros quadrados) toma o nº 8-A.

Parágrafo Único - Em decorrência da subdivisão estabelecida
neste artigo, o lote n° 8, com a área de 20.933,80m² (vinte  mil,
novecentos e trinta e três metros e oitenta decímetros quadrados)
permanece na propriedade da firma Indústria e Comércio Rio Vermelho
Ltda, por doação, nos termos da Lei n° 979/75 de 30.06.75.

Art. 2° - Autoriza o Executivo Municipal a doar, a Colonial
Indústria e Comércio Ltda., o lote n° 8-A, com a área total de
6.521,20m² (seis mil, quinhentos e vinte e um metros e vinte
decímetros quadrados), dentro das seguintes divisas e confrontações:
de um lado, medindo 40 m (quarenta metros),com uma rua projetada;
de outro lado medindo 162,56m(cento e sessenta e dois metros e
cinqüenta e seis centímetros) com o lote n° 8 de Indústria e Comércio
Rio Vermelho Ltda., de outro lado medindo 40m (quarenta metros) com
terreno de Irmãos Schwegler e finalmente de outro lado, medindo
163,50m, com o lote n° 7 de Irmãos Gaebler e Cia. Ltda.

Art. 3° - Para fazer jus a presente doação, a firma beneficiária
deverá cumprir as exigências estabelecidas nos artigos 2°,3°,4° e 5° e
seu parágrafo único, e 6° da Lei n° 979/75 de 30.06. 75.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário entrará esta
Lei em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 26 de abril de 1976.  


