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Governo Municipal

Cons truin do

Carazlnho Para Todo.
Carazinho, 10 de setembro de 2010.

Excelentfssimo Senhor

Ver. Gilnei Alberto Jam~,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o

123.110, desta data, 0 qual Autoriza aquisi9ao de area urbana para implanta9ao de Es-

cola de Educa9ao Infantil e loteamento popular, para aprecia9ao sob Regime de Ur-

gencia.

Encaminhamos 0 presente projeto de lei, em fun9ao da necessidade de

instalarmos mais uma Escola de Educa9ao Infantil - EMEI para suprir a demanda ex is-

tente no municfpio, conforme uma exigencia do Ministerio Publico, bem como se faz

necessario a implanta9ao de mais um loteamento popular, oportunizando a comunida-

de a aquisi9ao da casa propria.

CAMAAA MUNICIPAL Of CARAZINHO
PROTOCOLO GERAL

N° .rn·1J£



Autoriza aquisi9ao de area urbana para im-
planta9ao de Escola de Educa9ao Infantil e
loteamento popular.

Art. 1° Fica 0 Munidpio autorizado a adquirir, mediante escritura publica
uma area urbana, com area de 18.722, 17m2(dezoito mil, setecentos e vinte e dois me-
tros e dezessete dedmetros quadrados), com uma casa residencial de alvenaria sob
n.o 190, com area de 376,60m2

, de propriedade da Associagao dos Amigos Sao Fran-
cisco de Sales, localizada na rua Joao Julio Wassum, lado par, nesta cidade, no setor
06, quadra 200, lote 14, com as seguintes confrontagoes: ao Norte: 304,00m com Edeli
Luci Neitzke Horlle lote 10; ao Sui: 250,00m com Pedro Oscar Mumbach; a L~ste:
37,33m com a rua Antonio Vargas e 78,00 com uma sanga e a Oeste: 37,83m com a
rua Joao Julio Wassum, matriculado sob nOR.1-18.848, LO 2, do Registro de Im6veis da
Comarca de Carazinho, mapa de Localizagao, Memorial Descritivo e Laudo de Avalia-
gao, que sao partes integrantes desta Lei.

Art. 2° A referida area destina-se a instalagao de uma Escola Municipal de
Educagao Infantil e a implantagao de um loteamento popular.

Art. 3° 0 im6vel transcrito no Art. 1° desta Lei fica adquirido pela importancia
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme avaliagao exarada pela Secretaria
Municipal do Planejamento e Urbanismo.

Paragrafo unico. 0 pagamento constante do valor expresso no caput deste
artigo obedecera as seguintes condigoes:

1-0 valor de R$ 50.000,00 (cinqOenta mil reais) sera pago de entrada no ate
da compra;

II - 0 valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqOenta mi reais) sera pago ate 0

dia 28 de fevereiro de 2011;
"' - 0 valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqOenta mi reais) sera pago ate 0

dia 28 de fevereiro de 2012;
'V - 0 valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqOenta mi reais) sera pago ate 0

dia 28 de fevereiro de 2013;

Art. 4° Servirao de recursos para a aquisigao da area prevista nesta Lei, a
seguinte dotagao orgamentaria vigente abaixo relacionada e dos exerdcios subseqOen-
tes ate findar 0 pagamento:

12 - SEC. MUN. DE HABITAyAO E ASSISTENCIA SOCIAL
1203 - Fundo Municipal da Habitagao

1203.1648203111.096 - Aquisigao de area pi regul. Ampliagao Fund.
1273-4/449061000000 - Aquisigao de Im6veis - Fund. Mun. Habitagao



0703 - Salario Educac;:ao
0703.1236502351.031 - Obras e Instalac;:oesPre-Educac;:ao

XXXX/3449061000000 - Aquisic;:ao de Im6veis
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MATRfcULA: R.1-18.848

SETR006, QUADRA200, LOTE 14 LEVANTAMENTO PLANIMETRICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

SEPLAN
AQUISIQAO ASSOCIA9AO DOS AMIGOS SAO FRANCISCO DE SALES

LOCAL RUA JOAO JULIO WASSUM - BAIRRO MEDIANEIRA - CARAZINHO RS

AREA: 1 ESCALA:

18.722,17 m2

.1 ASSOCIAC;;Ao DOS AMIGOS sAo
. FRANCISCO DE SALES

II DATA: II DESENHO:

1: 1500. SETEMBRO/10 ~



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo

SEPLAN

MEMORIAL DESCRITIVO

AQUISI<;AO

PROPRIETARIO: ASSOCIA(:AO DOS AMIGOS SAO FRANCISCO DE SALES

AREA: 18.722,17 m2

Uma area urbana com dezoito mil setecentos e vinte e dais metros e
dezessete decimetros quadrados, (18.722,17 m2

), com uma casa residencial
de alvenaria sob nO 190, COIn area de 376,60 m2

, de propriedade da
ASSOCIA(:AO DOS AMIGOS SAO FRANCISCO DE SALES,
localizada na rua Joao Julio Wassum, 1ado par, nesta cidade, no setor 06,
quadra 200, tote 14 com as seguintes confrontac;5es:

Norte: 304,00m COInEdeli Luci Neitzke Horlle late 10
SuI: 250,00n1 com Pedro Oscar Mumbach
Leste: 37,33m COIna rua Antonio Vargas e 78,00n1 com Ulna sanga,
Oeste: 37,83m com a rua Joao Julio Wassum



REGISTRO DE IMOVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDAO

I OFfCJO DE REG 1ST RODE If,~6VEIS
COr.:IAnCA DB CARAZINBO.-nS.

~ ,.. . . Liv,'o N.o 2 - Rogbtro Geral
;0 Carazinho l' de julho de 199 2.o , I .~ Uma area urbana, sem benfeitorlas, com dezoito mil setecentos e vinte e do

metros"e dezessete metros Quadrados(lS.722,17 m2.), sltuada nesta cidade, a
~ rua Joao Julio wassum, lado par, SErDR 06, [UAORA 200, &oT£ 14, confronton
~ rto ao Norte, com 304,00 metros, eom 0 lote rO, em nome de Edeli Lucl Neitz
a ke Horlle; ao SuI, medlndo 250 metros, com area de Pedro Oscar Mumbach; a8 Leste t medindo 37.33 metros, com a rua Antonio Vargas e 78,00 metros com
~ uma sang~; e ao Oeste, medindo 37,83 metros, com a rue JoaD Julio Wassum. -

Proprietaries: WILLV PEDRO NEITZKE e sua mulher BLONDINA NEITZKE. brasile
ros, casados em 10.03.45, pelo regime de eomunhao de bens, ele aposentadc
ela de lar, domlciliados nesta cldade, CIG: 104.845.310-34. Reglstro ante
rior:,R.l,dB matr{cula n. 13.1B2,de 21 de dezembro de 19B3. (Oesmembrama t
Oou fee '" ~ ~ \-1-~'
R.1-18.84B,de 13.07.92.Pela escrltura pUblica de cDmpra e venda,lavrada em06 de JUIho de 1992, nas notas do IQ Tabelionato dests CDmarca,livro n.121,
sob n. 22.764, WILLV PEDRO NEITZKE e sua mulher BLONOlNA NEITZKE, aelma QuaS # •I1ficados, venderam pelo pre~o de Cr 12.000.00°1°0 0 lmovel a ASSOCIA A
DOS AMIGOS sAo FRANCISCO DE SALES, estabelecida a Avenlda Francisco Tre n,~96,ba1rro Cristo Redentor, em Porto Alegre, CGC/MF: 92.977.032/0001-60,r
preaentada por seu Presidents, Pedro Kramer, brasilelro, salteiro, maior,re
l1g10901 domlclliado na cidade de Porte Alegre,RS •• CIC: 106.1~0.95q~34.·-
Avalia~ac naeal. cd 22.000.000,00. prot.66'019'Lal-1~ l ..

AV.2 -18.848 - 13 de Agosto de 2010. CASA.
Procede-se a esta averba<;ao a requerimento da Associa<;ao dos Amigos Sao Francisco de Sales
representada por Joel Erci Koch Tasso, instruido com documenta<;ao hahil, para certificar que sobr
o terre no desta matricula foi construida UMA CASA RESIDENCIAL de alvenaria sob n. 190
com a area de 376,60 m% (trezentos e setenta e seis metros e sessenta decimetros quadrados)~
avaliada por R$144.398,69 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e oito reais eI
sessenta e nove centavos). Apresentadas: 1) Certidao Negativa de Debitos Relativos a~
Contribui~oes Previdenchirias e as de Terceiros n. 076772010-19025010, valida ate 07/02/2011; e
2) Certidao Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federai
e a D' . da UnHlo, valida ate 08/02/2011, ambas em nome de Scherer e Pauletti Ltda
E , (Veri usa Velter de Jesus Cossul), Escrevente Autorizada, a elaborei, digite
e dou e. 5.549 - LD J-T, de 12.08.10. E. R$308,30. Selo: 0110.07.1000001.0051
R$6,OO.

18848
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.... Carazinho-RS
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'. REGISTRO DE lMOVEIS
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o Secretario Municipal de Educa<;oo, Jairo Martins, e 0 Diretor do
Departamento Municipal de Habita<;oo, Paulo Gon<;alves, tendo em vista a
aquisi<;oo do im6vel sob matrfcula n° 18.848do Registro de Im6veis de Carazinho,
localizada na Rua - Jooo Julio Wassum. n° 190, na cidade de Carazinho-RS.com
area total de 18.722.17m2 (dezoito mil, setecentos e vinte e dois metros e dezessete
decfmetros quadrados), 0 qual tem dupla finalidade, resolvem acordar 0 seguinte:
a) sera destinada a Secretaria de Educa<;oo a area de terreno de 2.304,72m2 (dois
mil, trezentos e quatro metros e setenta e dois decfmetros quadrados) e 0 pn§dio
existente, com area de 376,60 m2 (trezentos e setenta e seis metros e sessenta
decfmetros quadrados); b) sera destinada ao Departamento Municipal de
Habita<;oo a area remanescente de 16.417A5m2 (dezesseis mil, quatrocentos e
dezessete metros e quarenta e cinco decfmetros quadrados); c) para fins de rateio
contabil do valor da aquisi<;oo, atribui-se 0 percentual de 70% (setenta por cento)
para a Secretaria Municipal da Educa<;oo e os restantes 30%(trinta por cento) para
o Departamento Municipal de Habita<;oo.

~

~
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Jairo Martins

Secretario Municipal da Educa<;oo



Atendendo pedido da ASSOCIACAO DOS AMIGOS SAO
FRANCISCO DE SALES, cstmTIOS avaliando 0 im6vel
abaixo relacionado:

1. LOCALIZACAo DO IMOVEL:
o imovel esta localizado e tem como frente a rua Joao Julio
Wassum, 190, Baino J\1edianeira, Carazinho RS.

2. DESCRICAO DO IMOVEL:
Terreno urbano com area de 18.722,17 m2

, setor 06, quadra 200, lote
14 com as seguintes 'confrontayoes: ao norte com 304,00 m com 0

lote 10, em nome de Edeli Luci Nertzke Horlle; ao suI, medindo
250,00 m, com area de Pedro Oscar Mumbach; a leste, medindo
37,33 m com a rua Antonio Vargas e 78,00 m com uma sanga; e ao
oeste, medindo 37,83 m, com a rua Joao Julio Wassum onde faz
frente, conforme matricula n° 18.848 do registro de Imovel Comarca
de Carazinho RS. Sobre 0 terreno descrito acima, esta construido
uma casa de alvenaria de primeira qualidade com 376,60 m2

, sendo
coberto com telhas de concreto, 0 fono e laje pre moldada, aberturas
da madeira de louro freij6, pisos madeira tipo parque e areas de
circulayao eumidas piso cenlll1ico.

3. VALOR PARA VENDA:
Considerando 0 tamanho do terreno a localizayao, que fica junto a
um bairro nobre de nossa cidade, levando em conta a qualidade da
edificayao, sugerimos um prevo de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta
mil reais).



AVALIA~AO DE .lMOVEL PARA VENDA

FINALIDADES: Avalia<;ao venal conforme solicita<;ao do interessado, qual
seja, Associa<;aodos Amigos Sao Francisco de Sales.

OB.1ETO DA AVALIA"AO: Terreno urbano com area de 18.722,17 m2, setor
06, quadra 200, lote 14 com as seguintes confronta<;5es: ao norte, com
304,00 metros com 0 lote 10, em nome de Edeli Luci Nertzke Horlle; ao sui,
medindo 250,00 metros, com area de Pedro Oscar Mumbach; a leste,
medindo 37,33 metros com a Rua Antonio Vargas e 78,00 metros com uma
sanga; e, ao oeste, medindo 37,83 metros, com a Rua Julio Wassum onde faz
frente, conforme matrfcula nO. 18.848 do RGI de Carazinho, RS. Sobre 0

terreno acima foi edificado uma casa de alvenaria de 6tima qualidade com
376,60 m2, coberta com telhas de concreto, forro e laje pre-moldadas,
aberturas de madeira de louro freij6, piso parquet e areas de circula<;aocom
piso ceramico.

CONSIDERA~OES: A presente avalia<;;aofoi feita com base no valor de
mercado local de imoveis, a disponibilidade da area e suas ocupa<;;oes,estado
de conserva<;ao,utiliza<;aoe/ou rendimentos e localizac;aodo imovel.

AVALIA~AO: Atribui-se ao imovel 0 valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais).

Mal.ia~~ L~
CRECf~~e;n.o 31.850

LUZIMOVEIS
Marla lnis V. da Luz
Corretora de lmovels

CRECI-31B50

eJt!Ul)lk:J(!llufre dO. 9tlotta, 645 - Centro - Camzinfw/CJ<S
Pone/Fax.; (.54)3331-6347
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RUA EXPEDlClONARIO OLAUDINO PINHEIRO, 62

OARAZINHD - RS

TELEFONE: (54) 3331 3262 - OREOI 19.515

yyww .l:LOFFl\:1ANN .IMOVEIS. COM. BR

HO FFMAN N .IMOVEIS@TERRA.CDM.BR

Em atendimento a solicitas:ao da Assolcias:ao dos Amigos sac Francisco de Sales,
efetuamos levantamento de im6vel para definis:ao de valor de mercado.

o Presente parecer tem como base os neg6cios efetuamos nos liltimos meses na
venda de terrenos e areas e no c6lculo da construs:oo 0 valor de reposis:ao.

Um terreno urbano localizado no Bairro Medianeiro em Carazinho, na quadra 200,
lote 14, conforme matrfcula n. 18.848 do Registro de Im6veis da Comarca de
Carazinho, com area total de 18.722,17m2•

Valor atribufdo ao 10te R$ 310.000,00

Uma Casa de alvenaria de bom padrao construtivo, com 376,60m2, telha de
concreto, com laje pre moldada, aberturas de madeira, piso ceramico e parque.
Valor atribufdo a Casa ; R$ 297.514,00

C 01
Ges 0

(54) 3331-3262 - (54) 9176-8567
erectoRS 19.515 • CREA-RJA 132.231

hoffmann.lmovels@terra.com.br

mailto:hoffmann.lmovels@terra.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITtm ..A MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETAIUA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA NQ25506

IDENTIFICACAo DO CONTRIBUINTE
CGM: 1965
Nome: ASSOCIACAO DOS AM/GOS SAO FF1ANC DE SALES
CNPJ/CPF: 00000000000 RG:8 Insc. Est.:
Enderego: RUA JOAO JULIO WASUM, 1901 - MEDIANEIRA
Cidade:CARAZINHOIHS - CEP:99500000

CERTIFICO a pedido da parte interessada que revendo os arquivos de lcingamento desta
repartigao, verifiquei que NAo EXISTEM debitos de tributos municipai~ referentes ao
CONTRIBUINTE acima identificado.

,

Esta certidao nao exclui 0 direito do Fisco Municipal exigir a qualquer tempb os debitos ern
aberto e os que venharn a ser apurados relativos ao Alvara objeto desta certidao.

Esta certidao tern VALIDADE por 90 (noventa) dias a partir i da data de
em issaa .* *"1,' * * * * ** * * j.' *-k * * * * * * ** **j,,-* * * * * -k * ** ** * ** ** *.." * "A'* *"1,- * * * * ** ** * * ***** * * 'k * * * * * * * ** * * * ** * t * * * *** * * *** *** * ***
*******************************************************************************************1******************,

I:carazlnho

Iw,carazinfIOJs.gov,br oai2...emifecfld001.php Emissor: M"uina Angelina Johann Exercfcio: 2010 Va/a.' 13··08·2010 - /5:00:01


