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LEI Nº 3.680/2014, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Dá denominação a logradouro público 

 

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS. FAZ 
SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e 
promulgada a seguinte Lei: 

Art. 1º O logradouro público localizado na Vila Philippsen, que inicia no limite 
do lote urbano  nº 01, quadra  142, e lote urbano nº 02, quadra 140, seguindo em 
direção NORDESTE, faz travessia com a Rua Leonardo Dillmann, até o limite do  lote 
urbano nº 10, quadra 143, e lote urbano 11, quadra 141, terminando nas terras do lote 
rural nº 36, com área total de 1.920,00 m²,  lotes estes urbanizados conforme lei nº 
3.678/14, de 19 de novembro de 2014, recebe a denominação de RUA ANA MARIA 
SCHNEIDER ANGST. 

Art. 2º O logradouro público localizado na Vila Philippsen, que inicia, no limite 
do lote urbano nº 01, quadra 69 e no lote urbano 01, quadra 140, seguindo em direção 
NORDESTE, faz travessia com a Rua Leonardo Dilmann, até o limite do lote urbano nº 
10, quadra 141 e lote urbano nº 10, quadra 75, terminando nas terras do lote rural nº 
36, com área total de 1.920,00 m², lotes estes urbanizados conforme lei nº 3.678/14, de 
19 de novembro de 2014, recebe a denominação de RUA ARNO JOHANN. 

Parágrafo único: Para os casos abrangidos por esta Lei entende-se como 
logradouro o espaço livre inalienável, destinado à circulação pública de veículos e de 
pedestres, e reconhecido pela municipalidade, que lhe confere denominação oficial, 
nos termos desta Lei. São as ruas, travessas, becos, avenidas, praças, pontes, 
escolas, bairros, vilas, linhas, parques, etc. 

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

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, em 05 de 
dezembro de 2014. 
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