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SÚMULA: Autoriza o Executivo a doar às pessoas fisi-
cas FRANCISCO LAIRES OLIVEIHA e NKÜRANDI FKl

NAÍ^ffiS, area de terras que especifica.

EDUARDO TREVISAN, Prefeito Municipal de Cornélio Prc
copio, Estado do Paraná, usando das atribuiçSes que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a càmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

SANÇÃO

Sanciono n/ data a Lei N..^6
C. PrnoóDio. -i dft-Quj? du 10.3.^

Pieteltü

LEI:

3-- - Fica o Executivo autorizado a doar às pes
soas físicas FRANCISCO LAIRES OLIVEIRA e NEURANDI FERNANDES, uma área de terras ■
com 6.028 m' , identificada como lotes 03 e 07, da quadra 01, localizado no Parque
Industrial Domingos Soares Filho, parte da matrícula 5.438 do C.R.I. do 12 Ofício
desta Comarca, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no marco 0=PP cravado na divisa do lote 08,
deste segue pelo alinhamento predial da Rua "I"* na distância de 43,00 metros até o

marco ns 01, deste segue confrontando com os lotes 06 e 02 na distância de 138,10
metros ate o marco n® 02, deste segue pelo alinhamento predial da Rua "J" na dis

tancia de 42,42 metros até o marco n® 03, deste segue confrontando com os lotes 04
e 08 na distância de 149,15 metros até o marco inicial 0=PP, perfazendo assim uma
area de 6.028,00 metros quadrados".

22 - Na área a que se refere esta Lei deverão
os donatários construir uma unidade industrial e comercial de produtos alimentí
cios, na linha de balas e doces em geral,

~ A posse provisória sera transmitida por de
creto do Executivo, ficando a Escritura Publica para ser outorgada após dois anos
de funcionamento ininterrupto do estabelecimento dos donatários, observadas as con

diçSes e exigências da Lei 086/90.
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Art. 4^ - Ficam concedidoB os prazos de quatro meses

para o início e vinte e quatro meses para o término da obra referida nesta lei,

contados da vigência do respectivo decreto, sob pena de retrocessão, que também

se aplicara imediatamente em caso de inobservância à Lei 086/90.

Art« 5g - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 11 de março de 1992.

EDUA^ TREVISAN

Pi*efeito

APAREClWKK3UEl3tA DA CUNHA

Procurador Jurídico

PROMULGAÇÃO

Promulgo n/ data a Lei
e determino a sua publicação.

C. PrnnfSnÍQ. *1 'i-i

P' Prefeito
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LAUDO DE AVALIAÇÃO

- Lotes n2 01, 02 e 03, da quadra J, Jardim Morumbi,

no total de 1>154 m^ , de propriedade do Município peira serem permutados na forma

do Projeto de Lei 215/92, à razão de Cr$ 5.000,00/m^ = Cr$ 5.770.000,00 (cinco mi

Ihões, setecentoB e setenta mil cruzeiros).

- Área de terras urbanas com 1.289,20 m^ , utilizada pa

ra abertura da Rua Costa e Silva, localizada no Jardim Pérola, objeto de permuta

com o Município conforme Projeto de Lei ns 215/92,aCr$ 4.480,00/m^ = Cr$ 5.775.616,00

(cinco milhões, seteoentos e setenta e cinco mil e seiscentos e dezesseis cruzei

ros).

Comelio Procopio, 10 de janeiro de 1992.
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Rendas

ROBERTO PIRES DE GODOY

Seção de Rendas Imobiliárias


