
PREFEtrURA DO MUNICiPIO DE CORNÉUO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANA

CNPJ 78.331^1/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 60/2020

DATA: 16/01/2020

SÚMULA: Autoriza a concessão de direito real de uso de bem
público municipal, através de procedimento
licitaíório. em conformidade com a Lei Federal n.''

8.666/93, e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio

Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

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

LEI:

Art» 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar

concessão de direito real de uso a terceiro, mediante processo licitatório, de uma área de terras
com 9.000,00 m2, localizada no Parque Industrial Domingos Soares Filho, constituída pelos lotes 03, 04. 07 e
08, da Quadra 10, inscritos no SRI do 1° Ofício desta Comarca, sob a Matrícula n'' 8.192 {Registro Anterior -
Matrícula n" 5.438), tendo por objeto a geração de empregos no Município, com as seguintes divisas c
confrontações:

a) LOTES 03 e 07: ''Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no alinhamento predial da
Rua "F" e divisa do Lote 08, a 45,00 metros da esquina da Rua "F" com a Rua "C". Deste ponto
segue pelo alinhamento predial da Rua "F", numa distância de 45,00 metros até o Marco n 01,
cravado no alinhamento predial da Rua "F" e divisa com o Lote 06. Daí segue com deflexão a
direita, confrontando com o Lote 06 e 02, numa distância de 100,00 metros até o Marco n " 02,
cravado no alinhamento predial da Rua "G" e divisa com o Lote 2. Deste ponto segue, com
deflexão à direita, pelo alinhamento predial da Rua "G", numa distância de 45,00 metros até o
Marco n° 3, cravado no alinhamento predial da Rua "<J" e divisa do Lote 4. Dai segue com
deflexão à direita, confrontando com os lotes 04 e 08, numa distância de 100,00 metros até o
Marco O-PP, ponto de partida, fechando um perímetro de área de 4.500,00 metros quadrados."

b) LOTES 04 e 08: "Começa no marco n° 0=PP, cravado nos cruzamentos dos alinhamentos
prediais das Rua G e Rua C, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua G
na distância de 45,00 metros, até o marco n° 01, deste ponto segue com deflexão à esquerda, na
distância de 100.00 metros, confrontando com os lotes 03 e 07, até o marco n° 02, deste ponto
segue com

até o marco

í deflexão à esquerda pelo alinhamento predial da Rua F, na distância de 45,00 metros
:o n"03 . deste ponto segue com deflexão à esquerda pelo alinhamento predial da Rua C,
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na distância de 100,00 metros, até o marco n° 0=PP, ponto de partida, fechando assim o
perímetro com 4.500,00 metros quadrados".

Art. 2°- A cessão de que trata a presente lei deverá obedecer as

disposições da Recomendação Administrativa n** 02/2016, do Grupo Especializado na Proteção ao

Patrimônio Público c no Combate à Tmprobidailc Administrativa dc Santo Antônio da Piatina-PR.

Art. 3** - Esta LeL-entraem vigor na data de sua publicação, ressalvadas
as disposições em contrário, revogando-se as Municipt^Compicmentares 015/00 e 113/04 c Lei
Municipal 470/04.

Gabínet neirode2020.

Cláudio TromFrocura^fGe^ni R^nardoMunicípio

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
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procuradoriamcp@gmail.com
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n" 60/2020

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

0 prcscnlc projeto tem por escopo autorizar o Executivo Municipal ceder
imóvel pertencente ao município, mediante processo licitatório, obedecidas as disposições da
Recomendação Administrativa n° 02/2016, do Ministério Público.

Não obstante, a Lei de Licitação e Contratos Administrativos, em seu
inciso I do art. 17, permite a prática desse ato, nos seguintes termos:

"Art. 17. A alienação de bens da Administração Pública, subordinadas à
existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de
avaliação e obedecerá às seguintes normas:

1 - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para
todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação prévia e
de licitação na modalidade de concorrência [...] "

Assim, a concessão de direito real de uso (cessão) de bens públicos
imóveis é permitida, desde que cumpridas algumas formalidades, tais como: interesse público
devidamente justificado, avaliação do imóvel, autorização legislativa, licitação na modalidade
concorrência e cessão modal (com encargos ou obrigações) e condicional resolutiva (com cláusula
de reversão).

Outrossim, o interesse público está presente, pois a implantação dc
empresas promove o desenvolvimento do município, através da geração de novos empregos,
melhoria das condições de vida locais e aumento-tía^ôct^adação de tributos.

Desta forma, por acriMitarmífe-que t^cessão resultará no desenvolvimento
e conseqüentes benefícios ao Município, contamos c®ra su-fr^r^yação unânime.

refêko

che

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 88300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procuradoriamcp@gmail.com



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO
Relatório de Comprovante de Abertura de Processos

Data: 14/01/2020

Número do processo; 0000824/2020

Número do processo:

Solicitação:

Número do documento;

Requerente:

Beneficiário:

Endereço:

Complemento:

Loteamento:

Telefone:

0000824/2020

24-OFICIO

69012 • Secretaria do desenvolvimento economíco

Condomínio:

Locai da prolocolização: 005.012.001 - Setor de Protocolo

Localização atual: 005.012.001 - Setor de Protocolo

Org. de destino:

Protocciado por:

Situação;

Protocolado em:

Súmula:

Observação:

Protocolo • Prefeitura de Cornéiio Procópio

Número único; 76C.ON4.275-00

Número do protocolo: 107563

CPF/CNPJ do requerente:

CPF/CNPJ do beneficiário:

Município:

Notificado por; E-maii

Atualmente com; Protocolo • Prefeitura de Cornéiio Procópio

Não analisado Em trâmite: Não

14/01/2020 16:55 Previsto para:

REFERENTE AO OFICIO N°002/2020 SEMDEC

Procedência: Interna Prioridade; Normal

Concluído em:

Protocolo - Prefeitura de Cornéiio Procópio
(Protocolado por)

penvoLimento economico
(F|equerente)

Hora: 16:56:28

Sistema: Protocolo Fly / Usuário: prolocopol.pmcp / Relatório de Comprovante de Abertura de Processos



Prezado Senhor,

PREFEITURA

Cornéllo Procópio, 09 de Janeiro de 2020.

Ofício, ns 002/2020/SEi\/IDEC.

limo. Sr.

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

Nesta Cidade.

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar que seja

criada Lei especifica, que autoriza o Município ceder a terceiro, uma área de terras com

9.000,00 m^ localizada no Parque Industrial Domingos Soares Filho, Constituída pelos

Lotes 03, 04, 07 e 08, da Quadra 10, Inscritos no SRI do oficio desta Comarca, sob a

Matricula n^ 8.192 (Registro anterior- Matricula 5.438); e que seja revogada a Lei

Complementar 015/00 de 06 de abril de 2000, a Lei Complementar n^ 113/04 de

20 de dezembro de 2004 e a Lei N° 470/04 de 20 de dezembro de 2004, se as referidas

leis não cumpriram as finalidades estabelecidas.

Que a cessão acima citada tenha por objetivo a implantação de Empresas

que desenvolvam suas aditividades no comercio atacadista de resíduos e sucatas

metálicos, para gerar empregos e rendas ao município, a cessão referida deverá ser

feita através de procedimento licitatório e nos termos da Recomendação

Administrativa n? 02/2016, do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Púbjj^

e no Combate à Improbidade Administrativa de Santo Antônio da Platina- PR. 1

Certo de que essa solicitação será acatada, coloco-me à disposição^

Av. Minas Gerais. 301, Cornéllo Procópio - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000 ——^

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Site: htto://www.cofneíioprocoDlo.Dr.QOV.br
Facebook: @prefeituracornelioprocopio



CORnÉLIO ) PROCOPIO
PREFEITURA

apresento meus propósitos de admiração e respeito.

Atenciosamente,

■ --é:=L-^ cefso wandêrlel Mdi In—
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Av. Minas Gerais. 301, Cornélio Procópio - PR, 66300-000
Fone: (43) 3520-6000

CNPJ: 76.331.941/0001-70

Site: httor//wvw>>.cofnelioofocoPio.Dr.QOV.br
Facebook: (gprefeituracornelioprocopio
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LEI COMPLEMENTAR N" 015/00

DATAi 06/04/00

SÚMULA: Autoriza o Executivo a doar à Empresa

MAZETTI BONFIM LTDA., área de terras

que especifica.

JOSÉ ANTONIO OTONI DA FONSECA, Prefeito do

Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são

conferidas por lei,

FAZ SABER

SANÇÃO

Sancíono ití dala a Lei Coinp.
C Procopioj2JL

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

LEJ;

Ait. 1° - Fica o Executivo autorizado a doar à Empresa

MAZETTI BONFIM LTDA., inscrita no CNPJ sob n» 79.771.499/0001-90, uma área de

terras de 4.500,00 de propriedade do Município, situada no Parque industrial Domingos

Soares, parte integrante da matricula n^ 5.438 do Cartório de Registro de Imóveis 1** OEcio da

Comarca, identificada como Quadr^ 10, ÍLot^^^O^é^^^com as seguintes divisas e
confirontações; '

"Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no

alinhamento predial da Rua "F' e divisa do Lote 08, a 45,00 metros da esquina da Rua "F**

com a Rua "C"^. Deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua numa distância de

45,00 metros até o Marco n® 01, cravadsMio alinhamento predial da Rua "F" e divisa com o
eoaMâUDFBotiwo

A . •



SE COSHÉLI® PROCSPI®
ESTADO DO PARANÁ

Lote 06. Daí segue com deflexâo à direita, coiifix)ntando com o Lote 06 e 02, numa distância

de 100,00 metros até o Marco 02, cravado no alinhamento predial da Rua e divisa com

o Lote 2. Deste ponto segue, com deflexão à direita, pelo alinhamento predial da Rua

numa distância de 45,00 metros até o Marco n® 3, cravado no alinhamento predial da Rua "(3^

e divisa do Lote 4. Daí segue com deflexão à direita, confrontando com os lotes 04 e 08, numa

distância de 100,00 metros até o Marco 0==PP, ponto de partida, fechando um perímetro de
área de 4.500,00 metros quadrados."

Art. 2® - Na área a que se refere o artigo anterior deverá a

donatária edificar suas próprias instalações para o ramo de serralheria e estruturas metálicas.

Art 3° - Ficam concedidos os prazos de seis meses para o

início e de dois anos para o término da obra, contados da vigência desta Lei, sob pena de

retrocessão, que também se aplicará imediatamente em caso de desvirtuamento da finalidade

da doação.

Ai^t. 4° - A escritura pública será outorgada depois de dois

anos de funcionamento ininterrupto das atividades da donatária ou para os efeitos do ait. 14 e

seu parágrafo único, da Lei 086/90.

Art. 5° - O imóvel de que trata esta lei não poderá ser

alienado, a qualquer título, antes de cinco anos contados do inicio das atividades da donatária.

Art. 6® - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2000.

^JeSÊAÍITONIO OTONI DA FONSECA
Prefeito

LODEALMEl

furador Geral do Municii

PROMULGAÇÃO
Promulgo n/ data a Lei Conip. oSíSÍS®,
C. Prnrnpift O L (Je JLÍL. ÜO .



Mil COMPLEMENTAR 113/04

DATA!20/12ffl4

sflMULA: Autoriza o Executivo a doar 4 Rodrigues c
Godoy Santos Ltda^ 4rea de terras que
especifica.

JOSÉ ANTONIO OTONI DA FONSECA, Prefeito do

Município de Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são

conferidas por iei,
SANÇÃO

ISandono n/dS a Ui Comp.
|C ProcoDÍo.,J^dfí

FAZSABER

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

PROIVIÜLGAÇAO

Promulgo n/ dota a Lei Conjp

C. Procópio,-22L de - JLèi- doLEI:

Art. 1° - Fica o Ej^ca^^íXJastófimdo a doar à RpdrigyesjL

.Godpy Sjintos Ltdao, uma área de terras cora 4.500,00 localizada nos lotes 04 e 08 da
quadra 10, Parque industrial Domingos Soares, parte da matricula 5.438 do CRI 1° Ofício,
desta cidade e Comarca, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa m marco b° cravado nos cruzamentos
dos alinhamentos prediais das Rua G e Rua C, deste ponto segue em linha reta pelo
alinhamento predial da Rua G na distância de 45,00 metros, até o marco n° 01, deste ponto
segue com deflexão à esquerda, na distância de 100.00 metros, confrontando com os lotes 03
e 07, até o marco b® 02, deste ponto segue com deflexõo à esquerda pelo alinhamento predial
da Rua F, na distância de 45,00 metros até o marco n^OS. deste ponto segue com dejlexâo à
esquerda pelo alinhamento predial da Rua C, na distância de 100,00 metros, até o maico n
O^PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro com 4.500,00 metros quadrados*.

/Vrt. 2" - Na área a que se refere o artigo anterior deverá a

donatária desenvolver o ramo dc transportes rodoviários de cargas em geral, inlemiunicipalT



a na^>a<e'H av

mm^ sâPümiA.

interestadual e internacional, comércio atacadista de defensivos agrícolas/adubos, fertilizantes

e corretivos de solo, comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) e representação

comercial.

Art. 3** - Ficam concedidos os prazos de seis meses para o

início e de dois anos para o término da obra, contados da vigência desta Ui, sob pena de
retrocessão. que também se aplicará imediatamente em caso de desvirtuamento dafinahd^
da doação.

Art. 4** - A escritura pública será outorgada depois de dois

anos de funcionamento ininterrupto das atividades da donatária ou para os efeitos do art 14 e

seu parágiafo único, da Lei 086/90.

Art. 5" - O imóvel de que trata esta lei não poderá ser

transferido a terceiros, antes de dez anos contados do início das atividades da donatária.

Art 6" - Fica revogada a Lei Complementar 020/00.

Art 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação.

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2004.

o Otoni da Fonseca

Prefeito

Ariadne S&:t^orlano Lui^ Francisco
Procur^ora Geral do Município
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PROCÚPIO
PREFEITURA

Cornéilo Procópio, 09 de Janeiro de 2020.

Ofício, 001/2020/SEMDEC.

Senhor Prefeito,

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar que seja

criada [.• 1 c^specifica, que autoriza o Município ceder a terceiro, uma área de terras com

9.000,Cl i ir, localizada no Parque Industrial Domingos Soares Filho, Constituída pelos

Lotes 03, 04, 07 e 08, da Quadra 10, Inscritos no SRI do 19 oficio desta Comarca, sob a

Matricula n9 8.192 (Registro anterior- Matricula n® 5.438); e que seja revogada a Lei

Complementar m 015/00 de 06 de abril de 2000, a Lei Complementar nS 113/04 de

20 de d. /embro de 2004 e a Lei N° 470/04 de 20 de dezembro de 2004, se as referidas

leis i.d - nnpriram as finalidades estabelecidas.

Que a cessão acima citada tenha por objetivo a implantação de Empresas

que desenvolvam suas adltividades no comercio atacadista de resíduos e sucatas

metálicos, para gerar empregos e rendas ao município, a cessão referida deverá ser

feita dCnvés de procedimento licitatório e nos termos da Recomendação

Adn.ini jtiva nS 02/2016, do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público

e no C. nate à Improbidade Administrativa de Santo Antônio da Platina-P^

Certo de que essa solicitação será acatada, coloco-me a disp^ição e

Av. Minas Gerais, 301. Cornéilo Procópío - PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000 \

CNPJ; 76.331.941/0001-70 \
Site: liltp://wv/vv.cofnelioorocoDÍo.of-Qov.br \
Facebook: (gprefeituracornelloprocopio \



PREFEITURA

apro j tneus propósitos de admiração e respeito.

Atenciosamente,

Celso Wanderici Marin *■ —

Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Av Minas Gerais, 301, Oornólio Procópio- PR, 86300-000
Fone: (43) 3520-8000

CNPJ: 76.331.941/0001-70
Site: htto://www.corneliopfocoDlo.Dr.QOV.br

Facebook; ©prefeitiiracornelioprocopio



t 1^, railliliilâ ii CUMÉii®
! 5 ESTADO DO PARANÁ
j$

LEI COMPLEMENTAR N** 015/00

DATA! 06/04/00

SÚMULA: Autoriza o Executivo a doar à Empresa

MAZETTI BONFIM LTDA., área de terras

que específica.

JOSÉ ANTONIO OTONI DA FONSECA, Prefeito do

Municí. ■ ) de Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe sâo

coníci ! j.ior lei.

a toti

FAZSABER

SANÇÃO
; :7:1 Lei Comp. n^ÔâSÍai?

C Procopio.J^de-2LM-í|cA5r-
Sanciono tú data a

Pf&ÍCitO

Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI:

MAZi

terras .

Soare;

Gomar,

confio

alinli;..

com 11

45,00

Att. r - Fica o Executivo autorizado a doar à Empresa

1 BONFIM LTDA., inscrita no CNPJ sob n® 79.771.499/0001-90, uma área de

500,00 de propriedade do Município, situada no Parque Industrial Domingos

e integrante da matrícula n" 5.438 do Cartório de Registro de Imóveis 1® Oficio da

identificada como Quadr^ 10, írotq^^03^^ as seguintes divisas e
."ies:

"Começa no Iviarco 0=PP, ponto de partida, cravado no

)  j^redial da Rua "F* e divisa do Lote OS, a 45,00 metros da esquina da Rua "P*

C". Deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua "F", numa distância de

até o Marco n® 01, cravadj^o alinhamento predial da Rua e divisa com o
contituopsecApin

«X*.* r»



ei CSRHILIS PROCOPIO
ESTADO DO PARANÁ

Loí

de 1

'  o L.

num

e di

dist;i

áre.

doi..

iní'.\

reti

da .

anou

seu ;

aii.

puli

'^egue com deflexão à direita, confrontando com o Loto 06 e 02, numa distânda

lios até o Marco n® 02, cravado no alinhamento predial da Rua **G" e divisa com

ste ponto segue, com deflexão à direita, pelo alinhamento predial da Rua "G",

ia de 45,00 metros aié o iviarco n® 3, cravado no alinhamento predial da Rua "C

Le 4. Daí segue com deOexão à direita, confroruando com os lotes 04 e 08, numa
. 00,00 metros até o Marco 0=PP, ponto de partida, fechando um perímetro de

üO metros quadrados."

Art. 2° - Na área a que se refere o artigo anterior deverá a

icar suas próprias instalações para o raino de serralheria e estruturas metálicas.

Afi. 3" - Ficam concedidos os prazos de seis meses para o

is anos para o ténniiio da obra, contados da vigência desta Lei, sob pena de

le também se aplicará imediatamente em caso de desvirtuamento da finalidade

Al i. 4" - A escritura pública será outorgada depois de dois

jiiamenío Ininterrupto das atividades da donatária ou para os efeitos do art. 14 e

único, da Lei 086/90.

Art. 5® - O imóvel de que trata esta lei não poderá ser

ikjuer título, antes de cinco anos contados do Inicio das atividades da donatária.

Art. 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

vogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2000.

beSro de alSScIda
)r Geral do Município

È AJNTONIO OTONI DA FONSECA
Prefeito

PROMULGAÇÃO
Promulgo n/ data a Lei Comp. n'£Í£./j2L!
C. Pfocôpift o ̂  de -SiL. üe



r
Àíik.

LEI COMPLKivrF.NTAR 113/04

DATA: 20/12/04

SÚMULA: Autoriza o Executivo a doar à Rodrigues e

Godoy Santos I.tdn., área de terras que

especifica.

w Mu

COu

JOSÉ ANTONIO OTONI DA FONSECA, Prefeito do

Comélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são

lei,

FAZSABER

SANÇÃO
ISanciono n/ data a Lei Coinp. n»ííàÍ2líl
fC P^ocopio.,gQrift

Prefeito

a u. Jámara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

í qiu.

í/i

CU:

SC

e .

C!:

C

6

LEI:

Art. 1° - Fica o E>4culj%í£Lautüi izado a doar à RodrígqesjLArt. 1° - Fica o E>(eculj%í£Lautüi izado a doar à RodrigqesjL

Procópio, do ds

.üs Ltda., uma área de terras coin 4.500,00 m', localizada nos lotes 04 e 08 da^

urque Industrial Domingos Soares, parte da matrícula 5.'138 do CRI 1° Oficio,
e Comarca, com as seguintes divisas e confronlaçõe'^:

"Começa no marco n° O-PP, cravado nos cruzamentos
cruos prediais das Rua G e Rua C, deste ponto segue em linha reta pelo
: rcdial da Rua G na disiância dc 45,00 metros, ale o nuwco 01, deste ponto

■icxâo à esquerda, na distância de 100.00 metros, c< nfronlcindo com os lotes 03
rcú 02. deste ponto segue com de/lexão à esqucr ia pelo alinhamenio predial

■ slâncía de 45,00 metros até o marco iPOS , deste j)üntu .segue com dejkxõo à
;  cilinhamenío predial da Rua C, na distancia de 1 i''l,00 metros, até o matco n
de partida, fechando assim o perímetro com 4.500, o metros quadrados',

Art. 2° - Na área a que sc refere o artigo anterior deverá a

''"S''olver o ramo dc tiansportes in^> de ein geial, inlcimunicipal.



cor.

inic

rei.

dc.

u BQ >ar Nsi SJ SI ̂ sr

inte " internacional, comércio atacadista de defensivos agrícolas/adubos, fertilizantes

e 0.. e solo, comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) e representação

Art. 3" - Ficam concedidos os prazos de seis meses para o

is anos para o término da obra, contados da vigência desta Lei, sob pena de
■  lambéin se aplicará Imediatanrente cm caso de desvirtuainciito da fnalidade

Art. 4° - A escritura pública será outorgada depois de dois

ano . mainento ininterrupto cias atividades da donatária ou para os efeitos do art. 14 e

sei: , á! dco, da i ,ei 086/90.

Art. 5° - O imóvel de que trata esta lei nSo poderá ser

n rceiros, antes de dez anos contados do início das atividades da donatária.

Al i. 6" - Fica revogada a Lei Complementar 020/00.

Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

piu ,

Gabinete do Prefeito, 20 de dezembro de 2004.

Aníonio Otoni da Fonseca
Prefeito

v ; riano Lul^ Francisco
1 a Gerai do Município



j.\'A N" 470/(i4

DA JA: 2ü/ll.'tl-í

■iílMllLA- Aulorizii n l-xcculivo ;i oinorgíu' cscrilura
cIclMiiliN-a da área dc tcrnís que csnceiUca, u

lupiv^a ííouriin LlJii.

^  • •*»«

^ ■ ?. .lOSK AMONIO OTONI DA FONSECA. Prefeito do

a: Comclio l>n)eóp;Lr i -siiuio do i^araná. usandí) das alribuiçôes que lhe são
■ ■ Ç~" -S.íiWÇÀC

.eecíaiu
KA/.SAI'>KK

.amara Municip:: - apro\ ou c ele sanciona e promulga a .segtiintc
I

■p'omu'c;" -/ daí;; 3 Lei if
i/.L Pror.6j2io.,.;!icrie,^«^i^áíí^

I" ; ,, ; ,>;ccuiivtí r(tuorÍ/adii a ooUni-sir eseriiur.i

empresa MAZE'Í i í & ISONFIM LTDA MF. inscpõa no CNIM sob o iV^
óotsl-vo. da área urbaiKi de 4..^00.0ii metros (luadrados. lueuiizada na quadra Hi.
p ;u> Parctuc Indusirial ií.a>.iine.os Soares, idijeto da matric ula n" do Carloru.
ao dnoveis 1" í ífício da C omarca, com as seguintes divusas e contronlavocs:

■ í oweo, oo Murco O PP. pnnio i(c pisnula. iravuih w
j- I / i>,, ■ Pi' ! tilc a -f^.dP ifn'!i !i\ í(ti c.syuiníi Pa liiiLi h

"'-oPwilnin .P„h„mei»o ,:.rd,al Ja Rm, -r. num,., distúnda ./<■
■Ilé O Mun-n n" t;! ■ ' a c/í/o nu ulinhaim-fUo prcdhi! t/o Khlí J- e t/u M" t it/// o

cm ,lclh;d„ U d„d,„. , ,„d.: a„n „ L„u-n(, c tó n,„,,od,s,m,c,
■ . iroyo,^ „ Mura: MM. 'Ca.d : a. uU„l„„„c„l„ jurdu,! da R,u, a , I ■

:  Drar srm,-. ■ 'Idlrah, d ,/i,YÍIa. pd„ c,l,„l,c„„a„„ ,„-al,„l ,1, k„u
radnda .h- dM'> mr „ d",-a, J. aarcio .,li,,,,,,,,,c,,u, p,Yd,., ^u

\..aa da Ia,:' ' íadsrvur a„„ MMxàa d :li,-rí,a. c„l, a,„a,„h a„„ as h.ms Id :
.a,;á„da ,h- ll"dlu mrnas air a Marra H ■ p„„'a dr ,„„„da. ,lrdu„„l„ ,„„

Arca lie -f.SiHi.Pu nwn utuuli tuitu.

i»000 - ? A-. VcFo KG-SCÔ 0^$
:• xje- . ... .:

j  5 -j,:; í
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lifl' «iiii

AKiTORgZACÃO PARA

íi-. •

ffé
r,

Coníbníie disposto na Lei n" 47()/(}4. aiitori/iinios u Ofício

mcvxicnciar a escritura pública cm favor de IV1AZKTÍ'§ & g^OWFBM i^TDA. MK.

:  .'•:T-esrníavilo <ic Ccrlidno NcgalÍMi do !)cbiíos TrúniuV sis expedida pch> Murdcipio.

.  ̂íonrincado Cdi io lolcs a" W (três) e i/7 (sete), .«tauirii lij (dez) de P^ttuc^jij^
j--. Kú/Zail !ll>omjnigos Soares, com yúVa área de terras de •» ^{JtLw'0 metros <.,uadríulns.

. r.l.u^ ;*v:sr)et:tivos por conta dos OAJtc^rèados.

Cqrníllo Pdpenpio, !3 de novembro ífc 2<MKi,

MV
Ânnân (Jost^^^^i/ímuche

iVeleitC'

/'

í

.'u;."'.: "^Vombíni Btriiardc

.•«"úo*.* < ieraí do Muincmio


