
LEI  n.º 876, de 13 de agosto de 2013. 
 
CRIA E DÁ DENOMINAÇÃO ÀS RUAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito Municipal de Candelária, Estado do Rio Grande do 
Sul, FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei:  
 
                   Art. 1.º - Fica criada e denominada de RUA ULYSSES GUIMARÃES com área superficial 
de 857,99m², com largura de 13,00 metros, sendo 2,00 metros de passeio público em ambos os lados e 
9,00 metros de pista de rolamento, situada nesta cidade, no bairro Boa Vista; dividindo-se: a Noroeste, 
por 13,00 metros com a Rua Botucaraí; a Nordeste por 189,30 metros com o terreno de propriedade da 
Prefeitura Municipal; a Sudeste por 13,00 metros com a faixa de domínio do DAER da RST 287; e, a 
Sudoeste por 183,75 metros com 3 (três) lotes edificados e 2 (dois) lotes livres. 
 
                   Art. 2.º - Fica criada e denominada de TRAVESSA THEOBALDO FREDERICO 
BRINGMANN com área superficial de 390,00m², com largura de 6,00 metros de pista de rolamento, 
situada nesta cidade, no bairro Costa Norte; dividindo-se: a Noroeste, por 6,00 metros com o 
prolongamento da Rua Alcebíades Cândido Trindade; a Nordeste por 65,00 metros com 3 (três) lotes 
edificados e 1 (um) lote livre; a Sudeste por 6,00 metros com o terreno de propriedade de Dealmo Clóvis 
Rehbein; e, a Sudoeste por 65,00 metros com 1 (um) lote edificado e 1 (um) lote livre. 
 
                   Art. 3.º - Fica criado o PROLONGAMENTO DA RUA ALCEBÍADES CÂNDIDO 
TRINDADE com área superficial de 2.855,00m², com largura de 10 metros, sendo 2,00 metros de 
passeio público em ambos os lados e 6 metros de pista de rolamento, situada nesta cidade, no bairro Costa 
Norte; dividindo-se: a Nordeste, por 10,00 metros com o primeiro segmento da Rua Alcebíades Cândido 
Trindade; a Sudeste, por três segmentos: o primeiro segmento de 201,50 metros com o terreno de 
propriedade da Escola Estadual Gastão Bragatti Lepage, o segundo segmento de 6,00 metros com a 
Travessa Theobaldo Frederico Bringmann e o terceiro segmento de 78,00 metros com 2 (dois) lotes 
edificados e 4 (quatro) lotes livres; a Sudoeste, por 10,00 metros com o terreno da Escola Estadual 
Gastão Bragatti Lepage; e Nordeste, por 285,50 metros com um lote edificado e com o terreno de 
propriedade da Escola Estadual Gastão Bragatti Lepage.     
   

Art. 4.º - Fica criado o PROLONGAMENTO DA RUA 18 DE OUTUBRO com área 
superficial de 2.970,00m², com largura de 22 metros, sendo 3 metros de passeio público em ambos os 
lados e 16 metros de pista de rolamento, situada nesta cidade, no bairro Por do Sol, dividindo-se: a 
Nordeste, por 22 metros com a Rua 18 de Outubro; a Sudeste, por 135,00 metros com lotes edificados e 
com lotes livres; a Sudoeste, por 22 metros com  um lote livre; a Noroeste, por 135,00 metros com lotes 
edificados e com lotes livres. 
 
                   Art. 5.º -  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANDELÁRIA 
13 de agosto de 2013. 

 
 

  
PAULO ROBERTO BUTZGE 

Prefeito Municipal 
 

Registre-se e publique-se                                                      Registrado às fls.________ 
                                                                                               Do competente  livro,   em 
                                                                                               13 de agosto de 2013.    
JORGE LUIZ MALLMANN                                                 ______________________  
 Sec. Mun. da Administração                                                      Agente Adm. Auxiliar      



 


