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SIHIIÁ: Autorlza o Executlvo a doar à empreaa Imírs-

IRIIÀ DB GmnOCEnilS DALLA O6fA L!DA., área

de terrae gue êspeclfica.

EXXTARDO ITE\IISÂI, Prefelto lilunlclpal de Cornétio Pro

cóplo, Estado do Paraná, usando das atribulções que the eão conferidas por lei,

FAiZ SAEBR

a todos que a Câmara lríunicipal aprovou e ele saÍrclona e promulga a seguinte

I.BI:

Art. It - Fica o Executivo autorizado a doar à emprg

Ba ImírsrRLÀ DE CânnocBRLts DAIJ.A OOSf,A LIDA., CGC/W 76.25L.123/OOO1-67, uma área
de terras com 6.536,00 m2, identiflcada como Lotee 04 e 08 da Quadra 01, localiza-
da no Parque Industrial Domingos Soares Filho, parte da matrícula 5,438 do C.R.I.
do lc ofício desta comarca, com aB aeguintes divleas e confrontações:

rrComeça no marco O=PP cravado na divisa com o lote
07, deste 6egue pel,o alinhamento predial da Rua rrlrr ná distância de 43,00 metros
atá o marco O1, deste aegue pelo alinhamento predial da Avenida rrBrt na distância
de 159,3O metros at6 o marco ne O2, deete aegue pelo alinhamento predial da Rua
rrJrr na distância de 43rOO metros até o marco ne 03, deste aegue confrontando com

os lotes 03 e O7 na distância de 149,15 metros atá o marco inicial O=PP, perfazen
do assim uma área de 6.536100 metros quadrados*.

Ar!!_2! - Na área a que se refere esta lei deverá a

donatária "or,"t",li" suas próp"illaarações para o ramo de indústria de ca*oce-
rias e moveleira.

Art. 3t - A posee provisória eerá transmitida por Dg

creto do Executivo, ficando a escritura púUttca para aer outorgada após dois anos

de fwrcionamento inintemupto do eetabeleclmento da donatária, observadas as condi
rs da Lei 086/90, ficam concedidoa oB prazos de quatro meses para oçoes e exrgencla

s&ncior)o n/ data a Lcl Ndg.6.l9 3,

início e de trinta ae seis meses para o térq!;ro- da obra referida nesta lei, conta
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dos da vlgêncta do respectlvo Decreto, eob pena de retroceesão,
cará lmedlatamante ee a finalldade da doação for deevlrtuada ou

vância da Lei 086/90.

Art. 4l - Esta Lei entrara em vlgor na data de sua

publlcação, revogadas as dleposlçõeg em contrárlo.

Gablnctc do Plcfclto, a n & agato d€ 1992.

. -2-
que tambem ee apll
em caso de lnobser
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O^O'#INA DA CI'IIHA

Procur.ador .luríatco

PRON4ULGAÇÃO

Pror:ulgc nl data a Lei t:3í.6./9.e
e cJ:telniinc a sua f"tllic:icã;.

C. Procóoio, eT-§-96 cle l9§.-d.,
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