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Prefeitura Municipal
de CsrazInho

o Camzinho que não pára .

or nO 189/12 - GPC Carazinho, 13 de novembro de 2012.

Excelentissimo Senhor,
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 090/12

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
090/12, desta data, o qual Altera a Lei Municipal nO 7.323/11 que autorizou doação de
área à Empresa Daniela Fernanda Loff - MAFER MÓVEIS, para apreciação sob
Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Atenciosamente,

o Projeto de Lei em epigrafe tem por finalidade ajustar o prazo constante
no 91° do Art. 3° da Lei Municipal n.o 7.323/11, que autorizou doação de área à
Empresa Daniela Femanda Loff - Mafer Móveis, atendendo solicitação da Empresa,
conforme oficio em anexo.

A área em questão foi doada para a referida Empresa em março do ano
de 2011. No entanto, a área doada de 11.041,90 m2 encontrava-se dentro de um todo
maior de 25.899,80 m2

, sendo que o desmembramento só foi providenciado pelo
Municipio em novembro de 2011, impossibilitando assim a emissão da escritura em
nome da Mafer Móveis.

Assim, após o desmembramento da matrícula nO 29.976 em três áreas
distintas, a referida matrícula restou encerrada, sendo que a área de 11.041,90 m2

passou a ser objeto da matrícula nO 34.425, surgindo assim a necessidade de alterar o
Art. 1° da Lei Municipal nO 7.323/11, efetuando a correção do número da matrícula do
imóvel.
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DANIELA FERNANDA LOFF
CNPJ:09.258.539/0001-10

carazinho,RS, 09 de Novembro de 2012.

À
PREFEITURA MINIOPAL DE CARAZINHO
AlC SECRETARIADO DESENVOLVIMENTO
MO secretário Sr. Beto Bordignon

Prezado senhor : -,

Na oportunidade em que o romprtmentamos temos a informar que
nossa empresa , de razão SOCial Daniela Fernanda Loff , CNPJ
09.258.539/0001-47 recebeu um terreno no Distrito Industrial através da Lei
Munidpal n° 7323 de 31 de Março de 2011. Obedecendo ao art. 30 desta lei,
encaminhamos a documentação para emissão da respectiva escritura junto ao
tabelionato 5eger . Após longo tempo de espera e a não emissão da escritura
fomos informados pelo tabelir:matoque a documentaçao referente ao
desmembramento da área não estava corretiI, razão pela qual a escritura não
foi emitida. Efetuamos contatos e visitas ao seoetário desta pasta, na época o
Sr. Hélio Bullau , com o intuito de obtermos a documentação correta e
finalmente escriturarmos a área, porém não obtivemos êxito .

Novamente estamos solidtando a esta secretaria que providencie os
dcicumentos necessários e COiletos para que possamos escriturar a área, pois
nossa empresa sempre teve interesse na mesma .

No aguardo de uma solução definitiva para o impasse dtado,
manifestamos OOS5aSsauda<;ões.

Atendosamente

Rua Afonso Pena, 176, Bairro Broecker, CEP: 99.500-000-Caruinho/RS
TeVFax: (54)3331-8424/3329-1191
E-mail:gerenciamam-@terra.com.br

mailto:gerenciamam-@terra.com.br
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZIN~ - RS .

CERTIDÃO

OFIcIO DE REGISTRO DEIMOVEIS
CO~AR(A DE (I\RAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro 1(0 2 - Registro Geral

Carazinho, 23 de

IMÓVEL: UMA ÁREA DE TERRAS. de forma irregular. sem benfeitorias. com a área de
25.899,90 m' (vinte e cinco mil. oitocentos e noventa e nove metros e oitenta decímetros
quadrados). sita nesta Cidade. no Distrito Industrial Carlos Augusto Fritz, entre as RUlIS
Alexandre Dambros e Castelar Martinez, lote 002 da quadra 008 do setor 013, com as seguintes
medidas e confrontações: ao nordeste. em 88.80 m com o lote 003. em 89.85 com a Rua
Alexandre Dambros e em 22.23m com o lote 001 da quadra 009; ao sudoeste. em 135 m com a
Rua castelar Martinez; ao sudeste. em 107.85 m com a Rua Castelar Martinez e em 103,35 m
com o lote 003; e, ao noroeste. em 180 m com o lote 001 e em 26.65 m com o lote 001 da

quadra 009.PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE cARAZINBO, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ n. 87.613.535/0001-16.
REGISTRO ANroRlOR: Matrícula 18.936 do Livro 2 - Registro Geral deste Oficio, em 04

de s~~br~Ldf}?92.Eu,..lUllUJUJ,LdChristian Cassol Richter). Registrador Substituto, a elaborei. digitei e
dou fé. Aponte 131.760 • protoColo UM-R, em 22.01.08. E. RS9,80. Selo:

0110.02.0700001.01572RS0,30.
AV.l _29.976 - 23 de Janeiro de 2008. DESARTAÇÃO.
Procede-se a esta averbação para certificar que, pela Lei Municipal n. 5.839/03, o im6vel delta
matrieula foi d o, conforme matricula 18.936 (AV-2) do Livro 2 - Registro Geral deste
Oficio. Eu, ; .. , I., (Christian Cassol Richter), Registrador Substituto, a elaborei. digitei
e dou fé. Aponte 131.760 • Protocolo UM-R, em 22.01.08. E. RSI7.50. Selo:

0110.03.0700009.00590R$ 0,40.
AV:J.-29.976 - 28 de Dezembro de 2010. RETIFICAÇÃO.
Procede-se a esta averbação ex-ofticio, confornle determina o art. 213. inciso 1.letra "a", da Lei n.
6.015/73, para retificar que o imóvel desta matricula possui a área de 25.899,80 m' (vinte ~ cinco.
mil oitocentos e novenia. e' nove metros e oitenta decímetros quadrados)..
E"~ ~om"" _FUlml, E_- A"","""",,,,,,,,",,i, dioi"""""fi,
E.Nihil. Selo: 110.iilOOO005.02509Nihil. .... . - ..

AV.) _29.976 - 08 de Novembro de 201\. SEDE.
Procede-se a esta averbação a requerimento de parte interessada. com comprovante de inscrição
arquivado neste Oficio, a sede do proprietário do imóvel desta matricula, MUNICÍPIO DE
CA INHO. é Avenida Flores da Cunha, 1264, Centro. nesta Cidade.
Eu, (Christian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé.
Protocolo n. 15 582. Livro I-U, de 19.10.201\. E. R$45,80. Selo:01l0.04.1100006.00423

R$0.50. P.E. R$2,70. Selo:Ol10.01.1100007.05860RS0,20.
AV.4. 29.976.08 deNovembro de 2011. DISTÂNCIA DAS ESQUINAS.

Continua no verso
Rua Ernesto Alves, 282, Sala'01. Cep 99.500-000 • Carazinho - RS. Fone: (641'8134 li41l' ,
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REGISTRO DE IMÓVEIS DE CARAZINHO - RS
CERTIDÃO
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OFIcIO DE REGISTRO DE IMOVEIS
COMARCA DE CARAZINHO

Estado do Rio Grande do Sul
Livro N.o 2 - Registro Geral

08 Novembrode2: Caraz inho,

Continuação do anverso da fi. 1
Procede-se a esta averbação a requerimento de parte interessada, com documentação hábil
arquivada neste Oficio, para certificar que referente ao terreno desta matricula: I) a parte que faz
frente para a Rua Alexandre Dambros, onde confronta ao nordeste, está distante 145,00 m (cento
e quarenta e cinco metros) da esquina com a Rua Castelar Martinez; 2) a parte que faz frente para
a Rua Castelar Martinez, onde confronta ao sudeste, está distante 60,00 m (sessenta metros) da
esquina com a Rua Alexandre Dambros; e, 3) a parte que faz frente para outro trecho da Rua
Castelar Martinez, onde confronta ao sudoeste, está distan' 80,00 m (ce o oitenta metros) da
esquina com a Rua Empresário Agnello Senger. Eu, '(Christian Casso I
Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé. Protocolo n. 152.582 - vro I-U. de 19.10.2011.
E. R$68,20. Selo:OllO.04.1100006.00631 R$0,50. P.E. R$2,70. 8elo:Oll0.01.1Ioo007.05869

R$0,20.
AV.s - 29.976 - 08 de Novembro de 2011. FRACIONAMENTO E ENCERRAMENTO.
Procede-se a esta averbação a requerimento de parte interessada, instruído com documentação
hábil, para certificar que o imóvel desta matricula foi fracionado em 03 (três) imóveis,
autônomos e distinto áreas de' 8.784,00 m' (oito mil. setecentos e oitenta e quatro
metros quadrados). 1.041,90 m' (onze mil, quarenta e um metros e noventa decímetros
quadrados) e 6.073,90 m , setenta e três metros e noventa decímetros quadrados). todos
sem construção, matriculados no Livro 2-RG deste Oficio do número 34.424 ao 34.426.
res vete. o fracionamento a presente matrícula fica ENCERRADA..
Eu, hristian Cassol Richter), Substituto, a elaborei, digitei e dou fé.
Protocolo n. 152.. 82 - Livro 1-U, de 19.10.2011. E. R$20,70. 8elo:Oll0.03.1oo0009.04691
R$0,40. P.E. R$2,70. Selo:0110.01.1100oo7.05861 R$0,20.

Cll
••.• UI"'. •..o CD.•.• oi
.•.• N••

Cll
:e

REGISlRO DE IMóVEIS DE ORAZINHO. RS

CERTIDÁo DE 1N1EIRO TEOR

Certifico. Ql.Mlfi presente c6ple é reproQJç!o fiel do origind de mslricuiel n. 29976 11~ se
refere, e:idreide nos termos do I!rt. 19~ 1+da lei 6.015, de a1l12113.

DéboraCasso!Ri Si. I . I CassolRictter. Subst ( J I ÁngeIaMarina
lser _ Escreve Romeu NeclelfAIOO- Escmente Al.toriZado ( ) J 5endrine de SiM!
Hstmann_E PdofiZ8da( ) I M8ràe Rosita dOs sentos ROhl1g- Esct"fN8fte ~da
( )I Jentllne. Borges SpoII- E!iCfeverte (h I MalhiBS GarllIn. Escre'v'el'ta PU:orttedo ( I f DiI1el
Evandro Heisky. e~ JYJtortzador) I C8tiEl"l8 Grespen da Sl~. Escrevente ( y Loiz9
Bruna de ctveire. EscreY8l'te ( )

ErnoIl.I'nOrtos Totais: 16,70 + 0,75 = 17.45
8eIos: certidao 2 Pl!lgínes- Vak:lr llxo ..... . ..... R$ 8.10
0110.0U200003,00291{1 alo) R$ 0.25
Busca - Va'JJr fixo.... ..... R$ 5,70 Of10.01.1200003.00292( 1 ato) R$
0.25
Pn;u;essametlto EIetronico ae DadOS (por ato) - Valor fixo .....•.... R$ 2,00
0110.01.1200003.00293(1 alo) R$ 0,25

IR~:!~3~~~;~S
Bel Débora C Richter da Silva

. Regi.stt8dOf1l
CPF'635 164 460-72

Christian Cassol Richter
SubStituto

CPF986.113480-87

Rua EMesto Alves, 282, Sala 01. CeIf'99;SOO-oOO • Carazinho • RS:.Foo&: (54f33~18 .J



PROJETO DE LEI N.o090, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2012.

Altera a Lei Municipal nO 7.323/11 que
autorizou doação de área à Empresa
Daniela Fernanda Loff- MAFERMÓVEIS.

Art. 1° Fica alterado o artigo 1° da Lei Municipal nO7.323 de 31 de março de
2011, que Autorizou doação de área à Empresa Daniela Fernanda Loff - Mafer Móveis, que
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a transferir mediante escritura pública de
doação à empresa Daniela Fernanda Loff - MAFER MÓVEIS, um terreno urbano, sem
benfeitorias de forma irregular, com área de onze mil, quarenta e um metros e noventa
decimetros quadrados (11.041,90m\ localizado na Rua Castelar Martinez, no Distrito
Industrial Carlos Augusto Fritz, nesta cidade, no Setor 13, Quadra oa e Lote 02, com as
seguintes confrontações: a Nordeste: 63,05m com o lote 05 e aa,aOmcom o lote 03; a
Sudoeste: 75,00m com a Rua Castelar Martinez; a Sudeste: 42,40m com lote 03 e
107,85m com a Rua Castelar Martinez, a Noroeste: 134,95m com o lote 04, conforme
matricula n.o 34.425, anteriormente registrada sob n.O 29.976 L.°2, do Registro de
Imóveis de Carazinho, memorial descritivo, laudo de avaliação e mapa de localização,
que são partes integrantes desta Lei.

Parágrafo Único. Os incentivos autorizados neste artigo baseiam-se no
projeto apresentado pela empresa e nos demais documentos e exigências cumpridas,
segundo determina a Lei Municipal n.o5.581/01 e suas alterações." (NR)

Art. 2° O prazo previsto no ~ 1° do Art. 3° da Lei Municipal n.o7.323/11 passa a
ser contado a partir da promulgaçãoda presente Lei.

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

Gabinete do Prefeito, 13 de novembrode 2012.
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