
.4-.~:tf

~

ESTADO 00 RIO GRANDE 00 SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 181/17 _GPC Carazinho, 15 de agosto de 2017,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encamínha Projeto de Leí n' 088117

Senhor Presidente'

~lm.i(]11

::;j;a~eLÍ/1,Â(/

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

088/17, desta data, que Dá nova redação ao Art. 1° da Leí Munícípal nO7.504/12.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, em função da necessidade de

regularização da área doada a Empresa Telha Certa Indústria e Comercio lida, por

íntermédio da Lei Municipal nO 7,504112, no que diz respeito a melragem da área

ocupada pela Empresa em questão, que corresponde a 18.178.29m", a fim de

providenciar a atualizaçiio desta metragem, bem como das confrontaçOes, junto a

matricula nO34.289 do Registro de Imóveis de Carazinho.

A reglllarização foi aprovada pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento

Econõmico e Social do Município, conforme Ata 001/17, cópia em anexo.

Atenciosamente,

Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 088, DE 15 DE AGOSTO DE 2017.

Dá nova redaçáo ao Art. 1" da Lei
Municipal nO 1.504/12.

Art. 1" O artigo 1. da Lei Municipal rio 7.504 de 02 de março de 2012, que Autoriza
doaçao de área á Empresa Telha Certa Indústria e Comércio LIda. passa a viger com a seguinte
redação:

"Art. '" Fica o Município autorizado a transferir mediante escritura publica de
doação à empresa Telha Certa Indústria e Comércio ltda, um terreno urbano de forma
irregular com área de 18.178,29 m' (dezoito mil, cento e setenta e oito metros e vinte e
nove decímetros quadrados), com um prédio de alvenaria e um escritório de alvenaria,
situado na Rodovia Federal BR 285 Km 336 + 114,17m LE, sentido Carazinho.cruz Alta,
esquina com o ladO Impar da Rua Diny Rlguetto Gerhardt, nesta cidade, no quarteirão
incompleto, formado por mais a Rua da Pedreira, no setor 010, quadra 066, lote 011, com
as seguintes confrontações: ao Norte: 59,43m com a faixa de domlnio da BR 285; ao Sul:
116,52m, de fonna não linear, com o lote 008; ao LestE!: 63,85m com a Rua Oiny Riguetto
Gerhardt e 142,53m com o lado ímpar da Rua da Pedreira e ao Oeste: em 257,79m, de
forma não linear, com o lote 013, conforme matrícula nO34.289, livro n" 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." 5.581/01 e suas alterações." (NR)

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

Gabinete do Prefeito, 15 de agosto de 2017.
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REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Ata 001/2017

Aos no~e dias do mês da Agosto do ano de dois mil e dezessele reuniram-se os
membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econ.6mico e Soc,al nas
dependências da Associação Comercial e Industrial de Caraz,nho (ACIC) para !ralar
assuntos pertinentes ao conselho, conforme pauta previamente repassada aos
membros em ofido anterior de convocação, a saber, eleiçào do preSidente e $upie(lfe
bem como rever doações e concessões de áreas jó'i vistas em dois mil e dezesseis A
reunião foi aberta pelo Secretano Municipal de Desenvolvimflnto do município, senhor
Dêninson Pauletto da Costa, trazendo à pauta o primeiro assunto que é o ajuste do
lerreno da ampres", Telha Certa. Após ampla discuss.1lo dos membros do conselho
presentes, foi aprovada por unanimidade a regularização do terreno, cito ao setor dez.
quadra sessenta e seis e lote orlZe. com área de dezoito mil cento e setenta e oito
motros quadrados e vinte e nove centlmetros. Ato continuo. o conselho discutiu o
pedido da empresa Plastyco Indústria e Comércio de artigos plásticos lTDA, que
solicilou a doa~o de uma area no distrito industrial Carlos Augusto Fritz; o conselho
decldiu aguardar a apresentação da documentação necessária. bem como o projeto
de viabilidade técnica exigivel para doaçilo, pois até o momento nada foi encaminhado
ao conselho, Ato continuo, o secretário passou aos membros a necessidade de
adequação e atualizaçiio da lei municipal que trata das doaÇÕeSde áreas nos distritos,
visto que ha vários pontos defasados, visto que a lei é demaSiadamente antiga. O
conseiho concordou que deve ser discutido e solicitado a modernização da rererica lei.
bem como que seja reali~ado um levantamento da atual situação que se enconlram as
empresas que estão instaladas. Ato continuo, o secretário passou 11 eleição do
presidente e suplenle do conselho. Candidalou-se apenas o senhor Dêninson Paulello
da Costa, o qual foi eleito por aclamação e unanimidade como presidente do CMDES,
ficando eleito o conselheiro suplente Nasser Muin Salim Rajale como suplente da
preSidência pelo prazo de dois anos, como instaura a lei do Conselho Municipal do
Desenvolvimento Econômico e Social 7.947/15. Ato continuo, o agora presidente do
conselho. DêninSOI'1,passou à discussão a necessidade do conselho criar criténos
obj€tivos para a apresentação do pedido de áreas, para que todas as empresas que
desejam requerer um espaço junto aos distritos possam saber claramente o que é
necessário para obter a área. O conselho deliberou que as empresas precisam
apresentar projeto prévio da utilização da área bem como toda a documentação
C{>nstante na lei municipal 7933/15, Nada mais havendo a tratar, o presidente
Dêninson encerrou a reunião, e eu Wiilian Yuri Luu:alto Vieira nomeado secretário ad
hoc, lavrei a pr,sente ata, que vai assinada por mim e paio presidente do conselho
Carazinho, 09 d~ Agosto de 2017.
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- nso~ P llijlo da Costa

Presfij~o bon~lho Municipal
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6. DADOS RELATIVOS À UNIDADE

PA~""'O CO'Sl~''''IVO (Nao''''') P<lS";~O PA""llI\ lINIDADE .Sl t>< CONSER'.AÇ~O

O",-lO ONC~MAI- DEliIlXO D'"'"'" D'JNOOS 0",,0

7- AVAUAÇAo

,•• Ov •••
AAEAS,,,,,,) '.AcAo lJI<ITNW V"ORE' DE." •••.•.•C~Q IR"

PR"A"'" TOTAL 'O~ (Il~"'~, TERREMO ..- mm

T •••• "" Urbano 18.178.29 18.178.29 1,0000DO 2~.QQOO 454..457.25 ~S.U57.25

VALOR TOTAL ~5~.~57.25

8 .INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
A ÁREA EM APREÇO LOCALIVI-SE NA BR.2ll!i _ Km 3-36 + 11~.17m. MATRiCULA ~.289. DO RI DE CARAZINIiO. EM
VISTORIA REALIZADA NO LOCAL DETECTAMOS (comorme foto~ em .b.ixol. OUE AS ÁREAS CONSTRUloAS
AVERBADAS NA MATRICULA NAo CONFEREM COM AS EDIFICAÇOES EXISTENTES NO LOCAL. PARA
PROCEOERMOS A AVALIAÇÃO OAS £OIFICAÇOES NECESSITAMOS OS PROJETOS OESTAS ElOU A AVERBAÇAo
DAS AREAS EDIFICADAS je por. lOl o.o'b.,õo incide •• colhimOnlo do lributos fede",l_). PORTANTO AVAUAMOS
SOMENTE O TERRENO.

g. AVALIADORES

CARAZINHO. 29 OE AGOSTO DE 2D17.

I'O - RELA TORIO FOTOGRAFICO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEllURA MUNICIPAl. DE CARAZINHO

SE!'LAN

MEMORIAL DESCRITIVO

l.1Arll.in.'LA l\Q 14.2H'J

PROPRIHlADE, MUNiCíPIO DE CARAZI:'oIHO

Um terreno urbllno, dl: fomla irregular, com área de llU78,29 ml

(dCl,oito mil cento c sdenta e oito metros c vinte e nove decímetro,>
quadrados), com um prédio de alvenaria e um escritório de alvenaria, situado
na Rodovia Federal BR/285 Km336+114,l7m LE. sentido Carazinho-Cruz
Alta. esquina com o lado ímpar da Rua Diny Riguetto Gcrhardt, nesta cidade,
no quarteirão incompleto, fomlado por mais a Rua da Pedreira no setor 010,
quadra 066. lote O11, com as seguintes confrontações:

Ao Norte: em 59,43 metros com a faixa de domínio da BR-285;
Ao Sul: em 116.52 metros, de forma não tincIIT, com o lote 008;
Ao LC'Ste: em 63,85 metros com a I{ua Diny Riguetto GcrharJt, c

142,53 m com o lado ímpar da Rua da Pedreira;
Ao Oeste: em '257,79 metros, de forma não linear, com o lote 013.

Carazinho, 13 de julho de 2017.

~rN")""'1. "'~
Hermes Facln Krzyziniak
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