
                                   LEI N°°°° 423/2002                                                        de 28 de maio de 2002. 
 
  

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CEDER ÁREA E PRÉDIOS PARA 
USO COMUNITÁRIO, SOB A RESPONSABILIDADE DO CLUBE DE MÃES DA 
LOCALIDADE DE TIMBOZAL, e dá outras providências”. 

 
 

OLYNTHO FIORIN, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA EM EXERCÍCIO, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. 
 
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte; 
 

LEI: 
 
 
Art.1º - Fica o Poder Executivo autorizado realizar cedência do terreno e das construções em que funcionava 
a Escola Municipal de Ensino Fundamental Boa Esperança, na localidade de Timbozal, a qual encontra-se 
desativada. 
§1º - A área do imóvel a ser cedido possui 10.000 m² (dez mil metros quadrados), cuja matricula é de nº R-1-
1647, medindo nos lados norte e sul 80 m (oitenta metros) e nos lados leste e oeste 125 m (cento e vinte e cinco 
metros). 
§2º - No terreno citado no parágrafo anterior estão construídos dois prédios de alvenaria, sendo um prédio de 
14,20m X 7,07m e um banheiro de 2,80m X 2,80m, além de um mini parque de brinquedos composto de um 
carrossel para oito crianças e um balanço de dois lugares, cujos bancos são de madeira. 
 
Art.2º - O Clube de Mães da comunidade de Timbozal ficará responsável pelo zelo, manutenção e 
conservação, tanto dos prédios, bem como do terreno, podendo utilizá-los para fins comunitários, 
reflorestamento, produção de ervas medicinais, recreação e lazer. 
 

Art.3° - Fica igualmente o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cessão de Uso. 
 
Art.4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art.5º - Revogadas as disposições em contrário. 

  
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA RAMADA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 
em 28 de maio de 2002. 
  
 
 

 
OLYNTHO FIORIN 

       Prefeito Municipal em exercício             
 

 
 Registre-se e Publique-se: 

 
 

  Adriana Cristine Mäger 
                            Sec. Mun. de Administração e Planejamento 


