
Lei n.º 878, de 13 de agosto de 2013.  
   

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA A 
RECEBER EM DOAÇÃO ÁREAS DE TERRA DO 
SENHOR MILTON REIMAR SPENGLER PARA A 
ABERTURA DE RUA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
                   PAULO ROBERTO BUTZGE, Prefeito do Município de Candelária, 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 o Município de Candelária autorizado a receber em doação do Senhor Milton 
Reimar Spengler as áreas de terras abaixo descritas para a abertura de rua: 
 
                   I – Uma fração de terras com área superficial de 2.243,00 m2 (dois mil, duzentos e quarenta e 
três metros quadrados), não edificada, confrontando-se, ao Norte, por 14,00 metros com a rua 7 de 
Setembro; ao Sul, por 15,00 metros, com área dominical do município; ao Oeste, por três segmentos 
retos, iniciando no sentido norte ao sul por 44,00 metros, seguido por 54,75 metros e por 52,75 metros; e 
a Leste por quatro segmentos retos, iniciando no sentido sul ao norte por 35,00 metros, 70,70 metros, 
15,32 metros e por 29,87 metros, registrada sob a matrícula n.º 12.198, fl. 01, do livro n.º 2, Registro 
Geral  do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Candelária-RS. 

 
                   II – Uma fração de terras com área superficial de 2.109,00 m2 (dois mil, cento e nove metros 
quadrados), não edificada, confrontando-se, ao Norte, por 15,00 metros, com área dominical do 
município; ao Sul, por 15,00 metros, com a rua Botucaraí; ao Oeste, com lote de Milton Reimar Spengler; 
e, a Leste, por dois segmentos retos, iniciando no sentido norte ao sul por 35,07 metros e por 140,20 
metros, registrada sob a matrícula n.º 12.196, fl. 01, do livro n.º 2, Registro Geral  do Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Candelária-RS. 

 
                   Art.2.º - A fração remanescente da área dominical do município, não edificada, com área 
superficial de 330,00 m2, confrontando-se ao Norte por 15,00 metros com terras de Milton Reimar 
Spengler; ao Sul, por 15,00 metros também com terras de Milton Reimar Spengler, ao Oeste, por 22,00 
metros com parcela do próprio terreno dominical do município, e, a Leste, por 22,00 metros com área 
ocupada pela rua 15 de Novembro, registrada sob a matrícula n.º 12.181, fl. 01, do livro n.º 2, Registro 
Geral  do Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Candelária-RS, irá também integrar a rua a ser 
aberta. 

 
                   Art.3.º - A rua a ser aberta terá a denominação de rua Beira-Rio. 

 
                   Art.4.º - Esta Lei entra 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      
 



 


