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LEI Nº 4.624 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2015 
 

AUTORIZA o Poder Executivo 
Municipal a receber uma área de 
terras em doação destinada à rua e 
DENOMINA a Rua  Pantaleão Graeff, 
neste 
Município...........................................
..... 

 TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER, PREFEITA DO MUNICÍPIO 

DE NÃO-ME-TOQUE – RS. 

 

FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

  
 Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a receber em doação, uma 

área de terras, com 5.415,00 m² (cinco mil, quatrocentos e quinze  metros quadrados) de 
propriedade de Implementos Agrícolas Jan S/A, sita neste município, conforme mapa e 
memorial descritivo anexos à presente Lei, a seguir descrita: 

 
 Área sem benfeitorias, iniciando no lado impar da Avenida Dr. Waldomiro Graeff, e 

no rumo oeste-leste, segue a extensão média de 361,00 metros, situada no Bairro 
Solano, município  de Não-Me-Toque/RS, confrontando: ao NORTE, na extensão de 
360,00 metros, com área da quadra 369; ao SUL, na extensão de 362,00 metros, 
com a área da quadra 211; ao LESTE, na extensão de 15,00 metros, com parte da 
embocadura da estrada interna e parte com área de Clóvis Fernando Birk; ao 
OESTE, na extensão de 15,00 metros, com a Avenida Dr. Waldomiro Graeff 
totalizando 5.415,00 m² (cinco mil, quatrocentos e quinze metros quadrados). 

 
 Art. 2º. A área de terras descrita no artigo anterior, destina-se à Rua Pantaleão 

Graeff, neste município de Não-Me-Toque – RS. 
 
          Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

    GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NÃO-ME-TOQUE - RS, 

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2015. 
 

                                         

TEODORA BERTA SOUILLJEE LÜTKEMEYER 
                                Prefeita Municipal 

 
 

ELEN C. HEBERLE 

Procuradora Jurídica 
OAB/RS 58.704 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
NOELI VERÔNICA MACHRY SANTOS 
Secretária de Administração e Planejamento 
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HISTÓRICO 
 

 Pantaleão Graeff foi um dos grandes homens da história não-me-
toquense. Nascido a 27 de junho de 1907 em Não-Me-Toque, deixou 
marcas visíveis de seu idealismo e espírito empreendedor. Casado com 
Rosina Roy Graeff, teve quatro filhos: Reny, Joe, Mário e Miro. 
 Agricultor, pecuarista, comerciante, industrial, desportista e político 
de longa atuação, foi ainda um líder responsável pelo impulso de várias 
instituições locais a partir da década de 30, como a Cotrijal. 
 Em 1935, seguiu para São Bento (Carazinho) onde dedicou-se à 
exploração de madeira de lei, cujo transporte era feito por via férrea até 
Pulador (Passo Fundo). Daí a madeira seguia por caminhos diversos, 
sendo inclusive exportada para a Argentina. 
 Juntamente com o irmão Waldomiro, foi um dos primeiros 
produtores de sementes de milho híbrido no Planalto Médio. A partir de 
1948, sempre auxiliado por Waldomiro, plantou cerda de cem mil mudas 
de pinheiros e eucaliptos, pretendendo mais tarde explorá-las. 
 Ao retornar a Não-Me-Toque, assumiu a administração do frigorífico 
do pai, em 1955. Ele faleceu em 07 de fevereiro de 1987, vítima de parada 
cardíaca e infecção renal. 
 

http://www.naometoquers.com.br/

