
PREÍEIIURA DE COR]IEIIO PROCOPIO
EsrApo po PARANÁ ^ rÕ (v

'ça'o 
'Dt'

LEr COMPLEMENTAR N. 018/00

DATA: 16/06/00

SÚUUU. Autoriza o executivo a permutar com RITA

TOMIKO HIRAI OHARA e ELISA YURIKO

IIIRAI NAKASONO, área de teras que especifica

e da outras providências.

JOSE

Municipio de Cornélio Procópio,

conferiodas por lei,

ANTONIO OTONI DA FONSECA, Prefeito do

Estado do Paraná,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanc e promulga a seguinte

LEI:

Art. 1" - Fica o executivo autorizado a adquirir e allemq,

mediante permuta, os seguintes imóveis urbanos de propriedade do Município e de Rita

Tomiko Hirai Ohara eE,liza Yuriko Hirai Nakasono.

I - Imóvel do Município:

Uma área de terras com25.977,18 m2 localizada na quadra

1l do Parque Industrial Domingos Soares, parte da matrícula

no 5438 do CRI - lo Oficio da Comarca, com as seguintes

divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0:PP, ponto de partida, cravado nos

cruzamentos dos alinhamentos prediais da Rua F e Avenida Geraldo Araújo. Deste ponto

segue em linha reta, pelo alinhamento predial da Rua F., numa distância de l72,OO metros até

o Marco no 01. Deste ponto segue em liúa reta, defletindo à direita, pelo alinhamento predial

da Rua C, numa distância de 127fi metros ate o Marco no 02. Deste ponto segue em linha

ret4 defletindo à direita, pelo alinhamento predial da Rua D, numa distância de 179,50 metros

até o Marco no 03. Deste ponto segue em linha etindo à direita, pelo alinhamento
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predial da Avenida Geraldo Araújo, numa distância de 172,85 metros até o Marco O:pp

(ponto de partida), fechando assim o perímetro de área de 25.977 ,18 metros quadrados".

II - Imovel de Rita Tomiko Hirai Ohara e Elisa Yuriko Hirai

Nakasono:

Uma área de terras com25.977,60 m2 anexa ao Parque

Industrial Domingos Soares, parte da matrícula n" 7.296

do CRI do lo Oficio da Comarca, com as seguintes

divisas e confrontações:

"Começa no Marco 0:PP, ponto de partidq cravado nos

cruzamento dos alinhamentos prediais da Rua J e Rua C. Deste ponto segue em linha ret4

pelo alinhamento predial da Rua J., numa distância de 130,30 metros até o Marco no 01. Deste

ponto segue em linha reta, defletindo à direita, confrontando com àrea Rural, numa distâancia

de216,95 metros até o Marco no 01. Deste ponto segue em linha reta, defletindo à direita,

confrontando com ârea Rural, numa distância de 128,00 metros ate o Marco no 03. Deste

ponto segue em linha reta defletindo à direita, pelo alinhamento predial da Rua C, numa

distância de 188,95 metros ate o Marco 0:PP (ponto de partida), fechando assim o perímetro

de área de 25.977,60 metros quadrados'

AÍt. 2o - Area de terras recebida pelo Município, descrita no

Inciso II do artigo anterior, será anexada ao Parque lndustrial Domingos Soares e servirá aos

seus objetivos.

Art. 3' - Ficam isentos do ITBI - Imposto de Transmissão de

Bens Imóveis, as transmissões dos imoveis permutados, descritos no no Art lo, Incisos I e II.

Art. 4" - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 16 de junho de 2000.
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