
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
 
 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
 
 
 

LEI MUNICIPAL N° 672.06, 14 de novembro de 2006. 
 

 
Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a receber em doação 
áreas do DAER e dá outras 
providências. 
 
 

Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a receber em doação duas frações de terras de propriedade do 
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO 
RIO GRANDE DO SUL, que já estão sendo utilizadas pelo município 
localizadas no Distrito de Rincão do Segredo, com as seguintes 
especificações: 

 
Parágrafo Primeiro: Matriculada sob o nº 33.604, fls. 280 do livro nº03 – 
RG do Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS 
uma faixa de terras, com área de 69.682,70 (sessenta e nove mil seiscentos 
e oitenta e dois metros e setenta decímetros quadrados), sendo parte 
integrante de um todo maior com 199.600,00 (cento e noventa e nove mil 
e seiscentos metros quadrados), pertencente ao lote colonial nº 15, 
localizada no Distrito de Rincão do Segredo, neste Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, apresenta as seguintes confrontações 
registras atualmente na matrícula: 

 



Ao Norte: com corredor municipal, representado pelos segmentos 
retores BC, com 52,00 metros CD com 78,50 metros, DE com 
39,50 metros, EF com 49,50 metros, FG com 137,00, GH com 
37,50 metros, HI com 83,50 metros,  e IJ com 15,50 metros. 

 
Ao Sul: Com terreno de Mário e Valéria Schuch, representada pelo 

segmento reto LA, com 423,00 metros.  

 

Ao Leste: Com terras de Arthur Britzke, representada pelo segmento 

curvilíneo JXK com 60 metros (sanga) e com terras de Fredoldo 

Werle, representada pelo segmento curvilíneo KYL, com 82 metros 

(sanga). 

 

Ao Oeste: com área remanescentes de João Rufatto e sua mulher Terezinha 

Sofia Rufatto, representada pelo segmento AB, com 81,00 metros. 

 
 
Parágrafo segundo: matriculada sob o nº 33.176, fls. 187 livro nº03 – RG 
do Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS uma 
faixa de terras, com área de 51.962,10 (cinqüenta e um mil novecentos e 
sessenta e dois metros e dez decímetros quadrados), parte do lote rural, 
localizada no Distrito de Rincão do Segredo, neste Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, e se localiza defronte a estaca 952 da 
Rodovia Presidente Kennedy, no trecho Carazinho/Sarandi, fazendo 
parte integrante de um todo maior com 140.100,00 metros quadrados, e 
que vem representada  na figura de vértices ABCDEFGHIA; a dita faixa 
com 51.962,10 metros quadrados,  tem as seguintes confrontações: 

 
Ao Norte: Com terras de João Paulo Rufatto representada pelo 

segmento reto CD, com 423,00 metros. 
 
Ao Sul: Com área remanescente de Mário e Valéria Schuch, representada 

pelo segmento retos FG, com 289,00 metros e GH com 134,00 

metros e HI com 141,50 metros. 

 

Ao Leste: Com terras de Fredoldo Werle, representada pelo segmento 

sinuoso DEF, com 56,80 metros, 

 



Ao Oeste: Com área remanescente de Mário e Valéria Schuch, representada 

pelo segmento retos IA, com 22,00 metros AB com 140,00 metros e 

CD com 123,50 metros. 

 
 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
 
      Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2006. 

 
 
 
 
 

João Domingos R. da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
Registre-se e publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
 
        Maiquel Adam 
     Assessor Especial de Gabinete 

                     Substituto 

 


