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PREFEITURA DE (ORTÉUO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA
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LEr N' 177199
DATA: 05/07/99

SIIMULA: Autoriza o Executivo a doar à ANTÔI\rIO
AUGUSTO PEREIRA área de terras que
especifica.

JOSú AIITONIO OTOIIII DA FONSECA, Prefeito do
Município de Cornelio Procópio, Estado do Paranrâ, usando das atribuições que lhe são
conferidas por lei,

sANCÃO
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todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona

LEI:

Art. 1o - Fica o Executivo autorizado a doar à ANTÔMO
AUGUSTO PEREIRA uma área de terras identificada como Lote 19948, Quadra 0194, com
902,06 m2, localtzada no perímetro urbano do município, com as seguintes diüsas e
confrontações:

'Começa no marco 0-PP, ponto de partidq cravado na
divisa com a Faixa de Domínio da PR - 160 em seu lado direito no sentido Cornelio
Procópio/Leópolis e área do Posto de Gasolina. Deste ponto segue em liúa retq
confrontando com área do Posto de Gasolina" nurna distância de 45,00 metros até o Marco no
01. Daí segue em liúa reta, defletindo à direita, confrontando com Área Remanescente II de
propriedade da Prefeitura de Cornélio Procópio, numa distância de 24,64 metros até o Marco
no 02. Deste ponto segue em linha reta, defletindo à direita, confrontando com a Área de Aldo
Mchelato, numa distância de 42,34 metros até o Marco no 03. Daí segue em linha reta, com
deflexão à direita, confrontando com área de Fábio Segabinazzi, numa distância de 17,58
metros até o Marco O:PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 902,06
metros quadrados."

Àrt.2o - Na área a que se refere o artigo anterior deverá o
donatário edificar suas proprias instalações para o ramo de borracharia.
AÉ. 3' - Ficam concedidos os prazos de seis meses paÍa o
início e de dois anos para o término da obra, contados da ügência desta Lei, sob pena de
rstrocessão, que também se aphcarâ imediatamente em caso de desvirtuamento da finalidade
da doação.
pública será outorgada depois de dois
Art.4o-Aesc
anos de funcionamento inintemrpto das atMdades
donatário ou para os efeitos do art. 14 e
seu parágrafo único, da Lei 086/90.
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ArL 5o - O imóvel de que trata esta lei não poderá ser
qualquer
útulo, antes de cinco anos contados do início das atiüdades do donatário.
alienado, a

ArL
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- Esta Lei entrará em ügor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito,0S de julho de 1999.
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e detamino a sua Publicrglo'
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