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CÂMARA MUNICIPAL OE SANTA LUZIA 

LEI N2 3 

Autoriza doação de im6vel ao Estado de 
Minas Geraisº 

O Presidente da Câmara :r:unici1Jal de Santa Luzia, nos têrmos do 
art. 89, nQ VII, da Constituição do Estado, promulga a seguinte lei: 

Artigo lQ - Para o fim específico de instalação, nesta Cidade, 
de um Ginásio Oficial, fica a Prefeitura Municipal autorizada, por seu 
Prefeito, a outorgar ao Estado de Minas Gerais, escritura de doação, que 
lhe faz a Wru.nicipalidade, do im6vel de sua propriedade, conhecido como 
"SOBRADO DA BAROUEZA", com o seu terreno correspondente - prédio Nº 408, 
da Rua Direita, nesta mesma Cidade, com os característicos e confronta
ções do respectivo título de domínio, devidamente transcrito no Registro 
de Im.6veis, desta Comarca, ou seja confrontando co~ á Rua pela frente, a 
direi ta com Alvim Moreira Sandim, Herdeiros de ~.Iardoqueu Domingos e Her
deiros de Francisco Teixeira Silva; pelo lado esquerdo e fundos com Her
deiros do Cel. João Moreira , adquirido por escritura de 4 de Setembro de 
1924, nas Notas do 2º Oficio desta Comarca, de D. i':Iaria do Carmo de Al -
meida , com á área total de 9.430 metros ~uadrados, aproximadamenteº 

Artigo 2Q - A Uitra Arquidiocesana de Belo Horizonte, donatária 
do i116vel em apreço, por força da Lei r.runicipal nQ 107, de 13 de Abril 
de 1953,e CJ.,le -V-~ve a=-.: ::_r;j "tiva da doação do Govêrno do ::istado, para os fins 
constantes do Art. lQ, do im6vel mencionado , manifestando ainda a inten
ção de ceder os seus direitos e todo o material de sua pro riedade, labc
rat6rio, biblioteca, etc., na forma de sua corres2ondência de 22 do cor
rente mês, aqui inte6rada, será parte na escritura de doação como inter
viniente desistente ou cedente de direitos reais sÔbre o im6velo 

Artigo 3º - Fica revogada a Lei !.ITu."'1.icipal nº 107, de 13 de Abril 
de 1953, a partir da escritura ora autoriz '1d? • 

. Artigo 4º - Revoga~-se as disposições em contrário, entrando a 
presente lei em vigor na data de sua publicação. 


