
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PARANÁ

C.N.P.J. 76.331.941/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 005/15
DATA:23/07/15

SÚMULA: Autoriza o Executivo doar à Ordem dos
Advogados do Brasil - Seccional do Paraná,
área de terras que especifica.

FREDERICO CARLOS DE CARVALHO ALVES,
Prefeito do Município de Cornélio Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todosque a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1" - Fica o Executivo autorizado a doar à Ordem

dos Advogados do Brasil -Seccional do Paraná, uma área de terras com 2.277,50m2 (dois mil,
duzentos e setenta e sete metros e cinqüenta centímetros quadrados), de propriedade do
Município, situada no Jardim Porto Bello, inscrita na matrícula n° 12.938 do CRI do 2o Ofício
desta Comarca, com as seguintes divisas e confrontações:

"Começa no marco 0=PP, ponto de partida, cravado no alinhamentopredial da Rua Vicente
Sales e divisa com o Lote 10 da Quadra 01. Desteponto segue pelo alinhamentopredial da
Rua Vicente Sales, numa distância de 23,54 metros até o Marco n° 1, cravado nos
alinhamentos prediais da esquina das Ruas Vicente Sales com a Rua Kazuo Nakamura e
divisa com a Chácara Vale do Sol. Deste ponto com deflexão à direita, segue confrontando
com Chácara Vale do Sol, numa distância de 71,83 metros até o Marco n"2, cravado na divisa
com a Chácara Vale do Sol e área de terras de Pedro Saito, numa distância de 80,97 metros
até o Marco n" 3, cravado nas divisas de área de terras de Pedro Saito e Lote 02 da Quadra
01. Deste ponto, com dejlexão a direita, segue confrontando com os Lotes
02,03,04,05,06,07,08,09 e 10 da Quadra 01, numa distância de 81,13 metros até o Marco n°4,
cravado na divisa do Lote 10 da Quadra 01. Deste ponto, com deflexão à esquerda, segue
confrontando com o Lote 10 da Quadra 01, numa distância de 25,00 metros até o Marco
0=PP, ponto depar/ida, perfazendo uma área de 2.277,50 metros quadrados ".
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