
LEI MUNICIPAL Nº 4.185
Aprova os projetos de Loteamento N5E1 e N6E1 
da COHAB-RS.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que o Legislativo aprovou e eu sanciono e pro-
mulgo a seguinte Lei:

Art.  1º  -  Ficam  aprovados  os  projetos  de  Loteamento 
promovidos  pela  COHAB-RS,  programa  PLANHAP,  do  Núcleo 
Habitacional  de  Carazinho  N5  E1,  localizado  na  extensπo  da 
Avenida  Pátria,  proximidades  do  Bairro  Sommer  e  do  Núcleo 
Habitacional N6 E1, localizado na extensπo da Rua Monte Alegre, 
Bairro Hípica, nesta cidade.

Parágrafo ·nico - Para o cumprimento deste artigo serπo ob-
servados os seguintes requisitos:

1  -  N5  E1:  a)  o  sistema  viário  interno  compreende  um 
gabarito de 12,00m², sendo 8m de pista de rolamento e 2,00m de 
calçada em cada lado.

b) os lotes de habitaçπo coletiva constam de uma 
área media de 584,23m², com uma testada media de 20,50m e uma 
profundidade media de 28,65m.

c) a área verde será a mesma obtida do núcleo 
Proflurb.

2 - N6 E1: a) o sistema viário interno compreende o prolon-
gamento  da  rua  José  Biachi  e  da  rua  Florianópolis  com  um 
gabarito  de  12,00m  de  largura  sendo  8,00m  para  faixa  de 
rolamento e 2,00m nos passeios.

b) os lotes de habitaçπo coletiva constam de uma 
área media de 274,02m², com uma testada média de 10,32m e uma 
profundidade media de 26,55m.

c) a área verde desenvolve-se ao longo do córrego 
que limita a área ao Norte, equivalendo a 2.0584 ha. o que cor-
responde a 27,02 do total da gleba.

d) equipamentos comunitários previstos: área para 
escola, área para creche ou centro comunitário e duas áreas para 
comercio.

Art. 2º - As demais características dos Loteamentos de que 
trata o artigo anterior, sπo as constantes dos memoriais descri-
tivos, Anexos I e II, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei 
entrará em vigor na data de sua publicaçπo.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 18 DE SETEMBRO DE 
1991.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL  
Prefeito Municipal

a)DIRCEU ANTONIO LOEFF
Sec.Mun.Administraçπo
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