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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Caralinho, 21 de agosto de 2017,

Excelentissimo Senhor,

Ver, Estevão De LorMO.

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei 1"1' 090117

Senhor Presidente'
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei 1"1" 090117,

desta data. Que AlIloriz:a o Municlpio aprovar desdobro com extinção parcial de condomlnio

Exposicão de Motivos'

o projeto de lei apresentado está sendo encaminhado em atendimento ao

protocolo efetuado pelo Sr Paulo Haeffner, que solicita a aprovação de desmembramento,

ser.do o lote menor com 5,OOm de testada e 125,OOm' de área, cor.forme o disposto na Lei

Federal n° 6.766f79

Convém salientar que, cor.forme a Lei Complementar Mur.icipal n° 195/15. a

área do requerente encontra-se situada na Zona Comercial e de Serviços 2. que exige

testada mir.ima de 10,OOme area minima de 250.00m'.

A soliCJtação do Sr, Paulo Haeffner deve.se em virtude do mesmo ter dado

entrada em fir.anciamento imobiliario junto iI instituição financeira deste Municlpio, desejar'ldo

edrricar sua residêr.cia no imóvel em questão, Porém, dentro deste todo maior, hã uma área

com 118.18m' e testada de 3.50m que se encontra hipotecada em ralão de dividas tributarias

junto a União. conforme pode se verificar na cópia da execução fiscal em anexo

A aprovação do desmembramento, em consonância com a legislação Federal,

possibilitara a liberação do financiamento. atendendo assim o requerimento da parte
interessada

Atenciosamente,

Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 090, DE 21 DE AGOSTO DE 2017,

Autoriza o Município aprovar desdobro
com extinção parcial de condomínio.

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a aprovar ° desdobro com
extinçao parcial de condominio de lote localizado na Rua Silva Xavier, distante 16,65m
da Rua General Vitorino, Vila Pádua. no Setor 001, Quadra 046, Lote 030, matrícula nO
18.051 do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho, sendo o lote menor com
5,OOmde testada para a via e área de 125,00m2, em consonáncia com o disposto na lei
FederaI6.766f79 e conforme mapa e memorial descritivo, anexos a presente lei.

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de agosto de 2017.
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MEMORIAL DESCRI1IVO

4.1. lOTE 33 - Proprietano Paula Haeffner

4. EXTINÇÃODE CONDOMiNIOPARCIAL

3. RETIFICAÇÃO DA MATRICUL.A18.051
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Um terreno urbano, de fonna irregular, sem benfeitorias, com a érea de 465,SOm'
(quatrocentos e sessenta e cinco melros e noventa decímetros quadradOS) situado
nesta cidade, Setor 001, Quadra 046, Lote 033, Vila Pádua. Zona Comercial e de
Serviços 2. lado impar da Rua Silva Xavier, distante 16,65m da esquina com a Rua
Ganeral VitOlino, fonnado pelo quarteirão com mais as Ruas José Bonifácio, João
Telles e Vldal de Negreiros. com as seguintes confrontações: ao Norte, em 32,50m
com o lote 01. ao Leste, em 12,50m a Rua Silva Xavier, onde faz frente; ao Sul, em
32, 10m com o lote 30; e ao Oeste em 16,SOm com o lote 28

2. SITUAÇÃOMATRicULA18,OS1

Um terreno urbano de forma irregular, sem benfeitorias, com a área de quinhento~ e
noventa melros e ~oventa decímetros quadradOS (590,9Om'1, si\u~O nesta Clda a,
Vila Pádua a rua Silva Xavier, lado imper, distante H,SOm da esquma com a rua ~aL
Vitorino Sétor 01, Quadra 046, Lote 30, confrontando ao Norte, 32,50m com a area
remane~cenle, lote 01; a Sul, 31.00m com Orlands Lopes, lote ~_03: a Leste, H,SOm
com a rua Silva Xavier; e ao Oeste, 20,OOmcom Maria Alves Floflano, lote n.28,

Um terreno urbano, de forma irregular, sem benfeitorias, com a área de 590,90m'
(quinhentos e noventa metros e noventa decimetros quadrados) situado nesta cidade,
Setor 001, Quadra 046, lole 030, Vila Pádua, ZOIla Comercial e de Serviços 2, lado
impar da Rua Silva Xavier, distante 16,65m da esquina com a Rua General Vi!OIino,
formado pelo quarteirão com mais as Ruas José Bonifétio, João Telles e Vidal de
Negreiros, com as seguintes confrontações: ao Norte, em 32,50m com o lote 01; ao
leste em 17,SOm com a Rua Silva Xavier, onde faz frente: ao Sul em 31m com o lote
03 e ao Oeste em 20m com o lote 28,

FINALIDADE ao rocesso de ratificaçãO da testada, de
Estas especificações se aphcam xt P-o de condomínio parCial em Carezlnho.

dlstãnclBde esquina,desdobro:m ~~2~~~O 20144 047118/RS dos processos
conforme execução fiscal 320134047118 Matricula 18051 do CRI de
2005.71.18.001901..$ e 5003095-3, - -' '
Cara"linho IRS.
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4.2. LOTE 30 - Proprietários Paulo Haeffner e Pedro Haeffner

Um terreno urbano, de forma irregular, sem benfeitorias, com a área de 125m> (cento
e vinte e cinco metros) situado nesta cidade, Setor 001, Quadra 046, lole 030, Vila
Pádua, Zona Comercial e de Serviços 2, lado impar da Rua Silva Xavier, distante
29, 15m da esquina com a Rua General Vitorino, formadO pelo quarteirão com mais as
Ruas José Bonifácio, João Tellas e Vidal de Negreiros. com as seguintes
confrontações: ao Norte, em 32.10m com o lote 033; ao Leste, em 5m a Rua Silva
Xavier, onde faz frente; ao Sul, em 31m com o lote 03; e ao Oeste em 3,10m com o
lote 28.

Carezinho, julho de 2017.
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LuciaRi Pi•••a
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CA A-46662-0
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Pnder Judiciário
JrSTlçA n:nlCRU

Seç.w ,Iudiciária do Rio GrJnde do Sul
I" Vara Federal de Carazinbo
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EHQl'IYH.: ~MÁO- fAlU,DA ~ACiO"AL

f:XH.n.wo. PfOHO HAHFNER

[H.rn.u'o: PEJXAR!.~\IARISCAOLlDA

DESPACHOffiECISÃO

Em omnpl~m~m" a(l despaoho do F.6J, _"mo requerido pd" interess.do I'.ul"
Haffrn:r, res!>altoque a autorizaçào de d.smembramento de um quinto do imóvel CSI<:llde-S"
aoS p,ocesoos n" 2005 7l.t 8,(lO1901-B e n. 5(031)95.33.2013.4.04.7118, vi,,,, que ajuizados
pela UNIÃO. FAZEI'DA NAClOl'AI. e .m curso perante .,te juizo_ oonforme AV.
4.18.05 1. de 26.06,2006 e AV. I0-18.051. de 28,0512015 nu rnutrlcul. imobiliária n' \ 8,051 do
CRI de CiltalÍnhoiRS.

Obser;'o, contUOO, que a e~equonlc manife>tou concmdància wm [}
JC>n\en\bTam~nto ""'O ",~ja po.<,il'd lai di"isiio sem prejui"O em relaç,w à P<ff'" que
perletu:ero ao execulado. por exemplo. quanlO ao acesso aa ,móvel, nO que diz resp""o a
",,,,,wençào de poss/vei., inlere."ados na aqui,/ç!lo do bem, q""ndo le",Jd" Om~smo j w"dJl
jud,,;;iai" (E60!, drcun51ãocl. 'l"e deverá ",r úbervada pelo inleressado,

Intimem-se pllfa dênci •.

Após. ,uspend.-se " feito pelo I"alo de 60 (sessenla} dias para cumprimenlo do
de,mom bramento.

Do""""", 01"",10;00.",,,<lo l"" JosÉ RIC~RPO PtRF.lR~, Juiz frd'r>1 na lirul.dda<k Pl<•• , no r""", <lo
''''&0 I., "0;<0 lll_ d. l<; 11 ~\9. do \9 de d<l=b<O 11<2(%, R=luçM TR!' 4' R.~;.1o'"17. de ,li <lo"''''0' 11<~OlO
A ,,,,,1,,/'0" "" •• ""tioid.~,do d","",,"o "li d,,,,,,",,..,. "" ,"de"", d<lr.;.iro h1ll'i,••,,,.trf'J"""'
'1rl"I"<;<,...,.,o,~""r,,,,,,php, ""~ o I"',,"chim,"~' "" ,(od,~ \',d~odor '100l(l4JJl6-l~\J , <lo ,,,d,.o CRC"~.
loIOImoç6<• .oKOOO";'d. as,;-....
SI~ {oi' JOSE RICAROO PEREIRA
Doto< 110,,: 1l.'(\6nO)7 1)9.,1.29
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