
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° 649.06, 10 de agosto de 2006. 

 
Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a receber em doação 
áreas de munícipes do Distrito de 
Rincão do Segredo. 
 
 

Art. 1 - Fica autorizado o Poder Executivo  
Municipal a receber em doação  frações de terras que já estão sendo 
utilizadas como rua no perímetro urbano do Distrito de Rincão do 
Segredo, dos seguintes muncícipes: 

 
Parágrafo Primeiro: Área de ILDO JOSÉ 

BICIGO, matriculada sob o nº 012, livro nº 02 – RG do Cartório de 
Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS uma fração de terras 
sem benfeitorias, matriculada sob o nº 6286, livro nº 02 – RG do Cartório 
de Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS, com área total 
de 3.457,06m², dentro de um todo maior com área de 19.266,59m², 
localizada no perímetro urbano do Distrito de Rincão do Segredo, será 
doada ao Município de Almirante Tamandaré do Sul, que apresenta as 
seguintes confrontações atuais conforme mapa em anexo: 

Ao Norte  : medindo 206,91m com Escola Municipal Raimundo Nedel, 
terreno de Valdemar Edgar Schmidt, Dionísio José Fell, 
Ivanor Gehlen, Aldino Leopoldo Gehlen, Osmar José Mattje e 
Ildo José Bicigo;  

Ao Sul :      medindo 205.36m com a área remanescente do doador, 
Igreja Congregacional do Brasil, BR 386 (antiga Faixa que liga 
Carazinho a Sarandi), com terreno de Valdaci Gomes da Silva 
e novamente com terrenos do doador; 



Ao Leste  : medindo 10,00m com terras de João Paulo Rufatto; 
Ao Oeste : medindo 10,00m com terras do doador.  
 

Parágrafo Segundo: Área de ESPORTE CLUBE 

AYMORÉ, matriculada sob o nº 3238, livro nº 02 – RG do Cartório de 
Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS, uma fração de 
terras sem benfeitorias, com área total de 1.149,42m², dentro de um todo 
maior com área de 9.900,00m², localizada no Perímetro Urbano do 
Distrito de Rincão do Segredo e será doada ao Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, que apresenta as seguintes confrontações atuais 
conforme mapa em anexo: 

Ao Norte  : medindo 96,08m com a área remanescente dos doadors;  
Ao Sul :    medindo 95,49m com Suc. De Alfredo Normélio Luft e 

Escola Municipal Raimundo Nedel; 
Ao Leste  : medindo 12,00m com terras de Anilto Mühl; 
Ao Oeste : medindo 12,00m com Vilson Garcia da Cruz. 

 
Parágrafo Terceiro: Área de ALDINO 

LEOPOLDO GEHLEN, matriculada sob o nº 8853, livro nº 02 – RG do 
Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS, uma 
fração de terras sem benfeitorias, com área total de 448,00m², dentro de 
um todo maior com área de 1.1770,00m², localizada no perímetro urbano 
do Distrito de Rincão do Segredo, será doada ao Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, que apresenta as seguintes confrontações atuais 
conforme mapa em anexo: 

Ao Norte  : medindo 14,00m com terreno de  Suc. De Alfredo Normélio 
Luft;  

Ao Sul :      medindo 14,00m com terras de Ildo José Bicigo; 
Ao Leste  : medindo 32,00m com a área remanescente do doador; 
Ao Oeste : medindo 32,00m com terreno de Osmar José Mattje.  

 

Parágrafo Quarto: Área de NELSON NINOW, 
matriculada sob o nº 8284, livro nº 02 – RG do Cartório de Registro de 
Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS,  uma fração de terras, sem 
benfeitorias, com área total de 518,98m², dentro de um todo maior com 
área de 1.853,50m², localizada no perímetro urbano do Distrito de Rincão 
do Segredo, será doada ao Município de Almirante Tamandaré do Sul, 



que apresenta as seguintes confrontações atuais conforme mapa em 
anexo: 

Ao Norte  : medindo 14,00m com terreno de Suc. De Nestor Henrique 
da Costa;  

Ao Sul :      medindo 14,00m com terreno de Suc. De Alfredo Normélio 
Luft; 

Ao Leste  : medindo 37,07m com a área remanescente do doador; 
Ao Oeste : medindo 37,07m com terrenos de Nelson Ninow e Ildo José 

Bicigo.  
 

Parágrafo Quinto: Área de SUCESSORES 

ALFREDO NORMÉLIO LUFT, matriculada sob o nº 7324, livro nº 02 – 
RG do Cartório de Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS, 
uma fração de terras sem benfeitorias, com área total de 350,00m², dentro 
de um todo maior com área de 2.750,00m², localizada no perímetro 
urbano do Distrito de Rincão do Segredo, será doada ao Município de 
Almirante Tamandaré do Sul, que apresenta as seguintes confrontações 
atuais conforme mapa em anexo: 

Ao Norte  : medindo 14,00m com terreno de Nelson Ninow ;  
Ao Sul :      medindo 14,00m com área de Aldino L Gehlen; 
Ao Leste  : medindo 25,00m com a área remanescente dos doadores; 
Ao Oeste : medindo 25,00m com terrenos de Osmar José Mattje e 

Nelson Ninow.  
 

Parágrafo Sexto: Área de  VILSON GARCIA DA 

CRUZ, matriculada sob o nº 12158, livro nº 02 – RG do Cartório de 
Registro de Imóveis, da Comarca de Carazinho – RS, uma fração de 
terras, sem benfeitorias, com área total de 1.204,75m², dentro de um todo 
maior com área de 2.860,00m², localizada no perímetro urbano do 
Distrito de Rincão do Segredo, será doada ao Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, que apresenta as seguintes confrontações atuais 
conforme mapa em anexo: 

Ao Norte  : medindo 14,00m com terreno de Ademir Antônio Fell e 
medindo 44,80m com terreno do doador;  

Ao Sul :     medindo 59,39m com terreno de Suc. De Nestor Henrique 
da Costa e Suc. De Alfredo Normélio Luft; 

Ao Leste  : medindo 35,40m com a área remanescente do doador e 
medindo 12,00m com área do Esporte Clube Aymoré; 



Ao Oeste : medindo 47,40m com área de  Ildo José Bicigo.  
 

Art. 2º A doação não ensejará ônus pecuniário 
para o município, ficando ao encargo dos doadores as despesas de 
escrituração e registro. 

 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 
 

Gabinete do Prefeito, 10 de agosto 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 

 


