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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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~ 7 OJi 1015

Resp.;.,.~(;tvl (,
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Of, n' 254/15 - GPC Carazinho, l' de outubro de 2015,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Paulino de Moura,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei n° 099/15

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

099/15, desta data, que Autoriza desafetação de area,

Exposição de Motivos:

A desafetação de parte da area verde looalizada no loteamento N4E 1 da

COHAB, na Vila Ouro Preto, deve-se em função da nece%idade de regularização da area

onde esta locaiizada a E,cola Municipal de Educação Infantil Santa Isabel, visto que a

referida escola está instalada no local há mais de 30 anos.

Atenciosamente,

REN OSÜSS,
Prefeito,

DDV
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PROJETO DE LEI N° 099, DE 1° DE OUTUBRO DE 2015.

Autoriza desafetação de área.

Art. 1° Fica o Município de Carazinho autorizado a desafetar um
terreno urbano, de forma irregular, com área de 2.594,56 m2 (Dois mil, quinhentos e
noventa e quatro metros e cinqüenta e seis decímetros quadrados), com um prédio
em alvenaria sob nO370, coberto com teihas de fibrocimento e área de 623,11 m',
localizado na Rua Leonel Rocha, lado par, distante 30,50m da esquina com a Rua
Osório Meyrer, na Vila Ouro Preto, no quarteirão formado por mais as Ruas Pedro
Rehn, Fernando Jacobsen, Paulino Chaves da Rosa e Valeriano Anacleto dos
Santos, no setor 07, quadra 139, lote 03, com as se9uintes confrontações: ao
NORTE, 37,73m com o lote 01, área verde n° 1 e 14,75m com a Rua Pedro Rehn;
ao SUL, 50,50m com a Rua Leonel Rocha; ao LESTE, 52,DOmcom o lote 01, área
verde nO1; ao SUDESTE, 2,90m com a Rua Leonel Rocha e ao OESTE, 21,75m
com a Rua Pedro Rehn e 33,65m com o lote 02, conforme Memorial Descritivo,
Mapa de Localização e matricula nO39.425, do Livro n.o 2, do Registro de Imóveis
de Carazinho, que são partes integrantes desta Lei.

Art. 2° A área descrita no artigo 1° desta Lei, destina-se a
regularização da Escola Municipal de Educação Infantil Santa Isabel.

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

Gabinete do Prefeito, 1° de outubro de 2015.

RENA SÜSS
Pre eito

DDV
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SEPLAN

AFETAÇÃO DE ÁREA VERDE
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I ÁF1EA:
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MEMORIAL DESCRITIVO

DESAFETAÇÃO DE PARTE ÁREA VERDE NÚCLEO HABITACIONAL
N4EI, VILA OURO PRETO COM ÁREA DESAFETADA DE 2.594,56 m'.

PROPRIETÁRIO MUNICÍPIO DE CARAZINHO

ÁREAADESAFETAR

MATRíCULA: 39.425

Um terreno urbano de forma irregulnr, com área de 2.594,56 m2
, (dois mil quinhentos

e noventa e quatro metros c cinqucnta e seis deC-Ímetros quadrados), com um prédio em
alvenaria sob N° 370, coberto com telhas de fibro-cimento e área de 623, 11m2

• localizado na
Rua Leonel Rocha lado par distante 30,SOm da esquina com Rua Osório Me:'fcr. nesta
cidade, nu Vila Ouro Preto, no quarteirão fonnado por mais as Ruas Pedro Rchll. Fernando
Jacobsen, Paulino Chaves da Rosa e Va1criano Allaclelo dos S,mtos. no setor 07, quadra
139, lote 03, com as seguintes confronlações: ao nortc, 37,73m com o lote 01, Área Verde
N0 1, 14,75111com a Rua Pedro Rehn: ao slIl, 50,50m, com a Rua Ll;(Hlel Rocha: ao leste,
52,00111com O lote OI Área Verde N° 1; ao sudeste, 2,90m com a Rua Leonel Rocha; e ao
oeste, 21,75m com a Rua Pedro Rehn e 33,65m com o lote 02.

ÁREA REMANESCENTE
Uma área de terras urbana, de forma irregular, com área total de 13.067,11 m2

, (treze
mil e sesssenta e sete metros e onze deCÍmetros quadrados), destina áre~1 verde do
loteamento N4E 1 da COHAB. na Vila Ouro Preto, com um prédio em nlvenaria coberto
com telhas de fibra-cimento, destinado ao Centro Comunitário e área de 400,00 m:!.nesta
cidade, localizada entre as Ruas Leonel Rocha, Valeriam) Anacleto dos Santos. Paulino
Chaves da Rosa, Fernando Jacobscn, Pedro Rehn c Osório Meyrer. no setor 07, quadra
139, lote 01, com as seguintes confrontações: ao norte, em três partes, 19,64m, 23,25111e
72,07111com a Rua Paulino Chaves da Rosa; ao sul, em duas partes, 44,60m e 34,21 m com
a Rua Pedro Rehn e em 37.73 com o lote 03 e em duas pm1es. 19.26m, 28.91111com a Rua
Leonel Rocha; a leste, em três partes, 88,92111,24.61m e 21,88m com a Rua Valeriano
Anadcto dos Santos; e 30 oeste, 52,00111com o lote 03, e em três partes, 22,96111.24.22m e
13,84111com a Rua Fernando Jacobsen; ao nordeste, 7,18m com a Rua Paulino Chaves da
Rosa c em 7,00m com a Rua Valeriano Anacleto dos Santos; l\ sudeste, 9,30m com a Rua
Valeriano i\nacleto dos Santos em 3,86m com a Rua Leonel Rocha e em 8.40m com a Rua
Pedro Rehn; ~lnoroeste, 6,llm com a Rua I:ernando Jacobsen c em 7.42m com a Rua
Paulino Chaves da Rosa; a sudoeste, 7,04111com a Rua Fernando Jacobsen e em 6,72111com
a Rua Leonel Rocha.

..~ (O Carazinho, 19 de maio 2015.

M~~f'1íu;J '(),bmdtd/~
Pedro L. Pires ~i~ndraP rvfa;{n-

Eu( eM! • CRf.A10791. D Arquiteta Urbanista
CAU RS A99298-4
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CARAZINHO
Débora Cassol Riehter da Silva - Registradora

4:, .;': ' E-mail: registrocarazinho@terra.com.br, Web: www.facebook.com/regimocarazinho

"'!;;,;.;.Ji' C E R T I DÃO
CoERTIFI~O,usando a fa.culda?e que me confere a Lei e por assim ter sido pedido, que revendo neste Ofício, o Livro
n 2. RegIstro Geral, venfiquel constar na matrícula o teor seguinte:

N° 39.425

M~

2015

Fls.

01
OFIcIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

COMARCA OE CARAZINHO
Estado do Rio Grande do Sul

Livro N° 2 - Registro Geral
Carazinho 24 de abril d

:<;;:",,~.. eIMO . UMA AREA DE TERRAS DE URBANA, de fonna irregular, sem construção, com a área
de 15.661,67 m1. (quinze mil, seiscentos e sessenta e um metros e sesrenta c sete decímetros
quadrados), localizada entre as Ruas Leonel Rocha, lado par, Valeriano Anacleto dos Santos, lado
ímpar, Paulino Chaves da Rosa, lado ímpar, Fernando Jacobsen, lado ímpar, Pedro Rehn, lado par, e
Osório Meyrer, lado par, no "Loteamento Núcleo Habitacional N4El", na Vila Ouro Preto, no setor
007 da quadra 139 do lote 001, com as as seguintes medidas e confrontações: ao norte, em três partes,
19,64 m (dezenove metros e sessenta e quatro centimetros), 23,25 m (vinte e três metros e vinte e cinco
centímetros) e 72,07 m (setenta e dois metros e sete centímetros) com a Rua Paulino Chaves da Rosa,
e, noutra parte, em 14,75 m (quatorze metros e setenta e cinco centímetros) com a Rua Pedro Rehn; ao
sul, em duas parte, 44,60 m (quarenta e quatro metros e sessenta centímetros) e 34,21 fi (trinta e quatro
metros e vinte e um centímetros) com a Rua Pedro Relm, e em três parte, 50,50 m (cmquenta metros e
cinquenta centímetros), 28,91 m (vinte e oito metros e noventa e um centímetros) e 19,26 m (dezenove
metros e vinte e seis centímetros) com a Rua Leonel Rocha; ao leste, em ,três partes, 88,92 m (oitenta e
oito metros e noventa e dois centímetros), 24,61 m (vinte e quatro metros e sessenta e um centímetros)
e 21,88 In (vinte e um metros e oitenta e oito centímetros) com a Rua Valeriano Anacleto dos Santos;
ao oeste, em 33,65 m (trinta e três metros e sessenta e cinco centímetros) com o lote 02, noutra parte,
em 21,75 m (vinte e um metros e setenta e cinco centímetros) com a Rua Pedro Rehn, e em três partes,
22,96 m (vinte e dois metros e noventa e seis centímetros), 24,22 (vinte e quatro metros e vinte e dois
centímetros) e 13,84 (treze metros e oitenta e quatro centímetros) com a Rua Fernando Jacobsen; ao
nordeste, em 7,18 m (sete metros e dezoito centímetros) com a Rua Paulino Chaves da Rosa e, noutra
parte, em 7,00 m (sete metros) com a Rua Valeriano Anacleto dos Santos; ao sUdeste. em 9.30 m (nove
metros e trinta centímetros) com a Rua Valeriano Anacleto dos Santos, noutra parte. em 6,76 m (seis
metros e setenta e seis centímetros) com a Rua Leonel Rocha e, noutra parte, em 8,40 m (oito metros e

. quarenta centímetros) com a Rua Pedro Rehn;' ao noroeste, em 6.11 m (seis metros e onze centímetros)
com a Rua Fernando Jacobsen e, noutra parte, em 7,42 m (sete metros e quarenta e dois centímetros)
com a Rua Paulino Chaves da Rosa; e. ao sudoeste, em 7,04 m (sete metros e quatro centímetros) com
a Rua Fernando Jacobsen e, noutra parte, em 6,72 m (seis metros e setenta e dois centímetros) com a

Rua Leonel Rocha.
PROPRIETÁRlO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO, CNPJ n. 87,613.535/0001-16, com domicilio na
Avenida Flores da Cunha., 1264. Centro, nesta Cidade.
RE.ill.SIJt~R1QR: Matrícula 9.052, do Livra 2-RegistrO Geral deste Oficio.Eu,....-y::y"\ (Márcia Rosita dos Santos ROhrig). Escrevente Autorizada. a elaborei, digitei e
douflCp~ 171.468 - Livro l-X, de 15/0412015. E. R$15,20. Selo: 0110.03.1400009.07195 =
R$O,55. p.E. RS3,60. Selo: 01l0.O1.1500001.18127 ~ RSO,30.
Av. 1-39.425, de 24 de abril de 2015. DESTINAÇÃO. ,
Procede-se a esta averbação para certificar que a área de terras desta matrícula destina-se à Area Livre
de Uso P~blico 1 do "LOTEA!\1ENTO ~CLE~I'J=A.CIONAL ~4El" ~ à construção do c~tro
comunitáno. creche e pequeno comércto. EU: m~(Márcla Roslta dos Santos Rõhrig).
Escrevente Autorizada, a elaborei, digitei e dou fé. protocolo ~71.468 - Llvr,? l-X, de 15/0412015. E.
R$27.30. Selo: 0110.03.1400009.07197 ~ R$O,55. P.E. R$3,60. Selo: 0110.01.1500001.18130 =

CONTINUA NO VERSO
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