
JOÃO DOMINGOS RODRIGUES DA SILVA, 
Prefeito Municipal de Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul. 

 
Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 

LEI MUNICIPAL N° 678.06, 30 de novembro de 2006. 
 
Dá denominação de Ruas do 
Município, localizadas no 
Loteamento Ferreira e dá outras 
providências.  
 

    Art. 1° - Ficam denominadas as ruas do 
Loteamento Ferreira, localizadas na sede do Município de Almirante 
Tamandaré do Sul, as quais são relacionadas abaixo, na conformidade do 
mapa de localização e situação, constante no anexo I, que fará parte 
integrante desta lei. 
 
Rua: Dosalina Meira de Quadros, denominada rua “A” no memorial e 
loteamento, que têm seu início na rua Carlos Francisco Gloeckner, e têm 
seu término na rua Andina Meira da Silva localizada no sentido 
Leste/Oeste com trezentos e vinte e oito metros de extensão. 
 
Rua: Manoel Ferreira da Silva, denominada rua “B” no memorial e 
loteamento, que têm seu início na rua Carlos Francisco Gloeckner, 
paralela a rua Dosalina Meira de Quadros, e que têm seu término na rua 
Andina Meira da Silva, localizada no sentido Leste/Oeste com trezentos 
e vinte metros de extensão. 
 
Rua: Áurea Quadros da Silva, denominada rua “C”, no memorial e 
loteamento, que é primeira travessa das ruas Dosalina Meira de Quadros 
e Manoel Ferreira da Silva, a primeira paralela à rua Carlos Francisco 
Gloeckner localizada no sentido Norte/Sul com cento e trinta metros de 
extensão e liga as ruas Dosalina Meira de Quadros com a rua Manoel 
Ferreira da Silva. 
 



Rua: Andina Meira da Silva: denominada rua “D”, no memorial e 
loteamento, que é segunda travessa das ruas Dosalina Meira de Quadros 
e Manoel Ferreira da Silva, a segunda paralela à rua Carlos Francisco 
Gloeckner, localizada no sentido Norte/Sul com cento e sessenta metros 
de extensão e liga as ruas Dosalina Meira de Quadros com a rua Manoel 
Ferreira da Silva. 
 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
Gabinete do Prefeito, 30 de novembro de 2006. 

 
 

 
 

              João Domingos R. da Silva 
                Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
         Rita de Cássia de Oliveira 
    Assessor Especial de Gabinete 
                      


