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SÚMULA: Acrescenta parágrafo único ao art. 1° da Lei
Municipal 311/19 e dá outras providências..

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Comélio

Procópio, Estado do Paraná, no uso 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° - O art. 1° da Lei Municipal n" 311/19 fica acrescido de parágrafo
único com a seguinte redação.

"Parágrafo único: A inclusão referida neste artigo tem como objeto a
regularização fundiária do loteamento Parque Industrial Domingues
Soares

Art. 2°. Esta lei entrará em \f\ l^ta da sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Cornéiià de 2022.

GUudioJrdmÍMni Bernardo

Procurador Geral do Município
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

No exercício de 2000, a Administração Municipal fez permuta de imóveis
com Rita Tomiko Hirai Ohara e Eliza Yuriko Hirai Nakasono, visando a regularização do Parque
Industrial Domingos Soares.

Em 2019, através da Lei Municipal n" 311/19 foi incluída no perímetro
urbano do Município de Coméiio Procópio, para a efetivação do compromisso definido pela Lei
Complementar Municipal n'' 018/00, a referida área de terras visando a referida regularização.

Esclarece-se que desde a edição da Lei Complementar n° 018/00 essas
áreas encontram-se na posse de cada um deles (Município e Rita e Hirai), restando tão somente a
oficialização dos atos escriturais da permuta e que estão na dependência dessa inclusão e exclusão.

De fato, atéàa presente ainda não se efetivou definitivamente a permuta em
questão, eis que o registro imobiliário exige, para registro de escritura, a regularização do referido
loteamento, sendo que, para tanto, deve ser iniciado com a alteração na lei que ora propormos.

Uma vez alterada a lei, nos moldes pretendidos pelo Serviço de Registro
Imobiliário, será dado o início da regularização de todo o loteamento, proporcionando a legalização
escriturai de transferência das propriedades dos adquirentes.

Sendo assim,/como tràt^-se de regularização há muito tempo reclamada e
que, mesmo assim, os imóveis 1^ ociipadce ̂ á"^t^^roporcionando mais de 100 (cem) empregos
diretos, contamos com sua aprov^âo^mânii

nélio Procópio, 20 de junho de 2022.


