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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZ1NHO

:::,..:==c---c::=

OI. nG 162118 - GPC

Excelentissimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen.

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nG 066/18

Senhor Presidente:

Pelo presenle encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n"

066/18, desta data. que Auloriza a desafelação de areas.

Exposição de MO~\los:

O Loteamento que originou a Vila Oriental previa a abertura de algumas ruas

que não foram executadas. Essas ruas, na verdade, s.!io o prolongamento das Ruas

Alagoas, Ceara e Piauí, que estão inseridas na área do La Salle - Sociedade Porvir

Cientifico, conforme Mapa da Localização em anexo.

Como em todo loteamento, as vias publicas s.!io doadas ao Municipio. Os

prolongamentos das ruas em questão não foram executados, sendo necessário que ocorra

a desaretação das áreas de terras urbanas, para que posteriormente as mesmas possam
ser doadas.

Atenciosamente,

M~JI2
/ Prefeit,ó

"""" ,cor;ui nho.~.go •. br
A"enio. r,of<'ll d. Cu"h., "'126ot, Ce"lto

T."'one; (5(1 3331_U99 , e-mail: p•• llIitu••~.uinho.••.lio•..br



PROJETO DE LEI N° 066, DE 08 DE AGOSTO DE 2018.

Autoriza a desaferação de áreas.

Art. 10 Fica o Município de Carazinho autorizado a desafetar os
seguintes imóveis:

a) parte de teITas urbanas, com área de um mil. Quatrocentos e três
metros e vinte decímetros Quadrados (1.403,20m''). sem benfeitorias. e a BO.60m da
esquina com a Rua Sergipe. situada na Vila Oriental. nesta cidade, com as seguintes
medidas e confrontações: a NORDESTE, na extensão de 19,B5m com o lote da
matrícula 24.693, em 19,85m com o lote da matricula 24.694 e em 50m com o lote
da matricula 24.695; a SUDESTE, na extensào de '6,49m, com área do
prolongamento da Rua Piaui; a SUDOESTE, na extensão de 19.53m com o lote da
matricula 24.706, em 19,53m com o lote da matricula 24.707, em 19.53m com o lote
da matricula 24.708 e em 27,10 metros com o lote da matricula 24.709 e a
NOROESTE. na extensão de 16,OOm com a Rua Pernambuco, conforme Memorial
Descritivo, Mapa de Localizaçào e matricula nO43.130, do Livro n.~2. do Registro de
Imóveis de Carazlnho, Que sâo partes integranles desta Lei.

b) parte de terras urbanas, com área de um mil, cento e sessenta e
dois metros e quarenta e cinco decímetros quadrados (1,162,45m2). sem
benfeitorias, e a 81.B5m da esquina com o prolongamento da Rua Alagoas, situada
na Vila Oriental, nesta cidade, com as seguinles medidas e confrontações: a
NOROESTE, na extensâo de 19,53m com o lote da matricula 24.702, em 19,53rn
com o lote da matricula 24.703, em 19,53m com o lote da matrícula 24.704 e em
8,51m com o lote da matrícula 24.705; a SUDESTE, na extensão de 18.34m, com
área do prolongamento da Rua Piauí; a SUDOESTE, na extensão de 62,78m com o
lote da matricula 24.713 e a NOROESTE, na extensão de 17,90m com a Rua
Pernambuco. conforme Memorial Descritivo, Mapa de Localízação e matricula nO
43.131, do Livro n.o 2, do Registro de Imóveis de Carazinho, que são partes
íntegrantes desta Lei.

c) parte de terras urbanas, com área de cinco mil, quarenta e doís
metros e dez decímetros quadrados (5.042,10m2

), sem benfeitorias, sítuada na Vila
Orienlal, nesta cidade, com as seguíntes medidas e confrontações: a NORDESTE,
na extensão de H.50m com a Rua Sergípe; a SUDESTE, na extensão de 288,30m
com área da matrícula 24650; a SUDOESTE, na extensão de 18,46m com terras de
sucessores de Ernesto limes e a NOROESTE, ern 20,60m com o lote da matricula
24698. em 20,60m com o lote da matrícula 24.697, em 20,60m com o lole da
matricula 24.696, em 20,60m com o lote da matricula 24.695, em 16,49m com o
prolongamento da Rua Alagoas, em 42,02m com o lote da matrícula 24.709, em
42,02m com o lote da matrícula 24.705, em 18,34m com o prolongamento da Rua
Cearão em 19,80m com o lote da matricula 24.713. em 21,OOm com o lote da
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matricula 24.712, em 24,70m com o lote da matrícula 24.711 e em 25,OOmcom o
lote da matricula 24_710, conforme Memorial Descritivo, Mapa de localização e
matricula nO43.132, do livro n.o 2, do Registro de Imóveis de CaraZlnho, que são
partes integrantes desta lei.

Art, 20 As áreas descritas no artigo 10 desta lei referem-se a
prolongamentos de ruas doadas ao Município, em função de abertura de
loteamento, sendo que, por estas não terem sido executadas, devem ser
desafetadas.

Art, 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 08 de agosto de 2018.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Município de Carazinho-RS
SECRETARIAMUNlel""'l Dlo I'l.ANflAM£IlTO URMNISMO f OBAAS PÚ/liICAS

MEMORIAL TÉCNICO DESCRITIVO

Requerente: MUNIClplO DE CARAZINHO
ASSUNTO: Oesafetação de l!Ireas.
LOCAL: Prolongamento da Rua Ceará, AlagoBse Piaui, Vila Oriental, CARAZINHO _ RS

Este memorial técnico descri/ivo tem como objetivo desafetar os imóveis diJS
matrículas n' 43.130, f3.131, .3.132, uma vez que os prolongamentos de ruas ciladas nas
malrlculas não exístem no local

1.0 Prolongamento da Rua Alagoas - Matricula 43.130

Parte de lerras urbanas, com <Íraa de UM MIL, QUATROCENTOS E TRES METROS E
VINTE DECIMETROS QUADRADOS (1.403,20 m'} sem benfeitorias, e a 80,60 metros. da esquina
com a Rua Sergipe, situeda na Vila Oriental, nesta cidade de Cara~nho - RS, com as seguintes
dimensões e confrontações:

a NORDESTE, na extensão de 19,85 metros com o lote da matrícula 24.693, em 19,85
metros com o lote da matricula 24.694 e em 50 metros com o lote da matricula 24.695;

11SUDESTE, na extensão de 16.49 metros, com área do prolongamento da Rua Piaul;

11SUDOeSTE, na extensào de 19,53 melros com o lote da matricula 24.706, em 19,53
metros com o lote da matricula 24.707, em 19,53 metros com o lote da matricula 24.708 e em 27,10
metros com o lote da matricula 24.709;

11NOROeSTE. na extensão de 16,00 metros, com a Rua Pernambuco,

2.0 Prolongamento da Rua Ceará _ Matricula 43.131

Parte de terras urbanas, com area de UM MIL, CENTO E SESSENTA E DOIS METROS E
QUARENTA E CINCO DECIMETROS QUADRADOS (1.162.45 m2) sem benfeitorias, e a 81.85
metros, da esquina com o prolongamerlto da Rua Alagoas, situada na Vila Oriental, nesta cidade de
Carazinho - RS, com as seguintes dimensões e confrontações:

a NORDESTE, na extensão de 19,53 metros com o lote da matricula 24.702, em 19,53
metros com o lote da matricula 24.703. em 19,53 metros com o lote da matrIcula 24,704 e em 8,51
melros cem o lote da matricula 24,705;

a SUDESTE, na extensão de 18.34 metros, com área do prolongamento da Rua Piaur;

a SUDOESTE, na extensão de 62,78 metros com o lote da matricula 24.713

a NOROESTE, na extensão de 17.90 metros, com a Rua Pemambuco.

3.0 Prolongamento da Rua Piauí - Matricula 43,132

Parte de terras urbanas, eom área de CINCO MIL, E QUARENTA E DOIS METROS E OEZ

DECIMETROS QUADIlADOS (5.042,10 m'j, sem benfeitorias, situada na Vila Oriental, nesta <idade

de CClrazinho - RS, com C1Sseguintes dimensões e eOrlfrontClções:

CINORDESTE, na extensào de 17,50 metros, com a Rua Sergipe; </""-

a SUDESTE, na exterlsão de 288,30 metros, com iÍrea da matrfcula 24.650; ~":.L.)
'Ó- ""~.
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.-A ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL

Município de carazinho-RS
5fCRf[ARiA MUNICIPAl Df PlANvAMENTD URBAJoII$MO E OBRAS I'UBlICAS

iI;SUDOESTE, na extensão 18,46 metros, com terras de Sucessores de Ernesto Zírbes;

il NOROESTE,em 20,60 metros com o lote da matrkula 24.698. em 20,60 metros com o
lote da matricula 24.697, em 20,60 metros com o lote da matrículil 24.696. em 20,60 com o lote
da matrícula 24.695, em 16,49 metros com o prolongamento da Rua Alagoas, em 42,02 metros

com o lote da matrícula 24.709, em 42,02 metros com o lote da matricula 24,705, em 18,34

metros com o prolongamerlto da Rua Ceará. em 19.80 metros com o lote da matrícula 24.713. em
21,00 metros com o lote da matrícula 24.712, em 24,70 metros com o lote da matricula 24.711 e

em 25,00 metros com o lote da matrícula 24.710.

CARAZINHO. 07de &gOStO"" 2018
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MARLI T. VAN RIEL
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CARAllNHO
Dd:o'~ Cas301Richle' da Sil••••.Rcgi"tradorô

E"'-,ô,1: rcoil;lrocô,<lzlnIK>@tMfa,Ccm,b" We1;>. ~MW.lacebOOk,coml'egimoca'alinl\o
- CERTIDÃO
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COMARCA DE CAAA2.1N~O
Estado do Rio Grande do Sul
Ultra N° 2 - Registro Geral

Carazinho. 31 de julho de lUIS

"I 1''-lA l•.••R!'!': lJE TEI{R-,'-S('RllA:"AS ,cm c"o",n'~~,-,.eum ~ ""3 M 1.411;<.lj'm' ,,,'"
- ..-.,",',',C,,,,,,,,,,,,, c "'OS,,,~tr,,s ~ v"ele J~ci",~l"-" <-\""J",d".l, Ji,,~nl~ l'O.bUm I"i'~nl" "'~,,," c

1
'1 ',"s,,',,", ~~n"m"tIU.<)da _~squir.3com a RU3Se,gjp~,_"" Vi13_Ori~"tal. """,taCidade. cn~ ~"..,~ui~te<
.,""""'''''"'' c(Jr.lmlllaçues; M n"cde<t~. ""- ~x'er.su" IQ.S~Tl1(dczco,,"c n,~lr"" e Olknla c C1M"
I, ."."lL"'d"'~) ""m o l",e da m~"ie"IL, :N.6"3. ~'" 19X" m (d",,,,,nov~ mdms C "ilcn,n • ciJ'-co
:: •• "l"l'.~tr", I com" loto da mnl,icul" 24.6Q-I.e em 50JlOm (ein'1uent, m~'r",,) com o lote da malric\lla

1
2-1,,,<)5:3l' 'ud",,~. n~ ~",~n"i" cc 11>.-1'1m Idczc<",is me,,"" e qu",en'a CnOW~er.1(m"""'")c.~m"
:"ca de>pr"lonl(a:-n~ll'o<13[{"a Pi~u;, '-'" ~ud"~>le. na c~(en,ão de 19.~;<m (<lel-""o.'e "'Cu"' "

I~bq"""'" e In'. cemimclre>.) com" lotc d~ 1TIauicub :l4.7%. <m IO.~~m (d~7cno"~ m",,,,, e
";"4ue"", c ues ~~nUm"lre>s,ce>m<' I",,, d.-.ma\fi~ula 24.707. em 19.53 m (dezcnovc ",ctn>" ~

••'i"G"~m' ~ tri:, ...~Iimd'.,,) c-om(J k'k ,1;,m3tri~ula l .•.7(~Jl,c ~m ~7.Wm (,'inl~ c ,~t" mel",,, e dc~,
c~o.;m~lro,) ~"m o 1<>\... da mauicu:" 24.709: e. ao no",."',,, na ~"ten>ãu d~ 16,00 In (de>,,,,,,;,
In~'''''). CO"'a Rua I'emarnhuco.
f'ROpSJITÁRjO: MUNICjplO DF.CAR.•••Zl!'iHO. CNPJ n. 87.613.535.'0001-16. com "omidlio na
Avenida Flores da Cunha. 1264. neS(sCidade.
r;u.~l!trlli(S""drinc dn Silva !brtlnan,,), t:"creycn'~ A1Horizada.a elaborei. <ligilei~ dOi:
lê. 1'"""e,,lo h. 187.~61 o Livro I.AR. d.• 26107/2018. E. RSI9.00. SeI<>:011Cl.O.'.170Cl007.[17:'2.• _
RS1.7CJ.P.F. R$4.óO.Selo: 01 10.(;1.1WÚ002.1.•936 _ RSI.40.
Av', 'd~.I:m. <k J 1de julho d.• lOIS DESTl:"<AÇAO.
P",ccd~_"" a C"~ n\crlxoç;.\opar.> certificar qUO" acea d... tcrra., desta n"'mCl!ln destina-se ao
f>rnlonl!~"'<n<oda Rua Alagoas, E~..s,.-~Sandrin< da Silva Hanmo.nn). E'cr~vcm~
,\u'"ri/..oda. a danor"i. digitei c dnu fe, Protocotn n. I87.5/;2 - Liv,." I-AI3,J,. 26.i07120!K E. RS34.lrl.
Sdo: OI 10.04. I8()ii{l()J.0l 243 r RSJ,3Il, P.10,R$4.6G. Selo; 011om .1800002.14937 RS 1•.•0.
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COMARCA DE CARAZINI-iO
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RE?Ü3~IÇA FEDERATIVA DO BRASIL
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REGISTRO DE IMOVE!S DA COMARCA DE CARAZlNHO
[),jOO'~ Casso! Richter O<lS';,a _Regi>tr"dora
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CERTIDÃO
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~. OFíCIO DE REGISTRO DE !MÓVEIS
._, -. " :..:.1',,:1;) _: , ~ , CO~.ARCA DE CAR.AZII~"O

I "- ...,...'~ E",t"óo do Rio Grnnne do S-JI
,~ 2: --::::'~7 Livro N° 2 • RegistroGeral

I Carazin~1O 3\ de julho- -~I' j\.l()\"EL, I 'IA \'ARTt; 1)E T£RR>"S URBANAS. ,em CO"Slrução.oom" ~"'~ de 5.042,10 m'
"-ine,, "'.,1.qUM~n'a~ d"is ",~tr". ~ da <kdj,,"tr"~ qu."j,aJ<'"». "a Vjl3 O,irn1~i. "c>',, Cid,de. """ri U.'
"cl>ui,"cs dimc"""'" c c"nfront'<;õ•..•' ao n<>rd~,te.,,,' ,~",n,ã(l 17,50 no(de?.c»~" mc"'" c cinqu

c
","

anlime1mS) c"m • Rua Sc,¥; pc; '" <"d"",c, na cx""".'\o d" 288,30 n: (dl\~"n1O<" ""enIo c oi,,, me""';
c ,ri"ta ccn,im~'ro5) c-Oma arO-llda mauicul" J4.(>~O:a" .ud="~."a e>;k,,<lI;,d~ 1l\..l6 m (d~""i'"
me'"'' e q,m'en'a c "~iscenl;metros) <'llrnterras de ;ou"e."""" de Em"'10 7,i,bc" e, a" "",,,,,,,e. na
""t"n,a" de ll).!:iü rn (, inte m~lr,," c .cs<cnrn.c~n(;rn<1ro,lo"," o I",~ d., m"lri",d~ 24.6\1S.~m ~O.t>OO'
"'in'c rnC1f'" c ,,,",,,,,ntaC~"";,,,~'ro")oom O lo'" <il. m""icula ;'.4.697. c.m 20.60 m (vinte ",e"," c
"""",,,,,, ccn<ime'r<l') com " lote da mo"k\ll~ 24.t.96, em 711,60 m (v;"t, m"""'~ ~ ;~"'CT"a
e~n,ime'r",) C.om" lotc da mal,;cul" 24_695, em 16.49 m (deze,sei, m~",,' ~ 'lua.",,,to c <\Ovo
c=ntimc'ms, com ,0 p""lonl:0menl<> d" Ru~ AI'l(o"'. ~m 42,02 m (qu,,""nt" c doi. mO,,",,' ~ doi,
~~n,lme't\") cOmo 10100dtl ",,,,,ieul. 24.70'1,~m 42,0:' m (qu","cn'" c doi, m~"O' c dois ccnlimetr",1
com o lO"<cda m~tricul~ 24.705, ~m 1R,:>4m (de~oito m~"O' c (,;"to c qu~'''' c"nlimo'",S) e"m "
l'ml"ng~rnemo d~ RU"-Ce",á, em 19,,~Om (de7cruwe rne,ro, ~ ",(cnla conlí,nc!l'osi co"''' 1,'l~ <in
malfíc'.lla 2".71 ~. ~m :' 1,00 m (v;me c llm m~\rosl com" 101Cd" m~tricul" 24.7 I2. em 24.70 m "'i,,"e c

, 'l"""o me"o' e .clem" cC.l\,;m~lrC'\ com o 10'= da matdcula 24.71 I, c, cm :'.,.(1<, m (,';n'c c cinc<'
;,.,ctro,) <",,",'." I",e da ",,,,,"oul,, 2'<:.7111.

I~(ll'KH;T .;,RI'-': :'vIU!'Ilcl PIO \)E C AkA.ZINIiO. CN? J ri. S7 .61 3.S:>5.-'OOQ1. 16. ",,,,-, d",,,idli,, nO
_h~c.iJ" FloI'<:'do Cwnha. 1::'64. ne"O Cidade.11. ".~erY?.lS3ndrin~ d" liil;'a H.rtmann), F.",,,,,'eJ1"-' I\U'Or)7.3d".o elnborc;. digitc, c dou

\ k~ 1'""o<:oh, n. IS".562 _ Livro I-.-\B. d. 26,'rl7.'2018. E. RS1'HJO, Selo: OI10.0),17llOOO7.07311 -
I; R,>' _!!I. r.E RS4AO. Selo, OI 1O.0\.\WO(Ill2.14g3.!...~~O- ~ .-------- -
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