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PUO.ÍETO DE LF.I COMPLEMENTAR N" 32/22

DA I*A: 14/00/22

SÚMULA: Altem dispositivo da Lei Complementar
Municipal n° 21/22 e dá outras providências.

AMIN JOSE HANNOUCHE, Prefeito do Município de
Cornélio 1'rocópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, com
fundamento na Lei Federal n" 6766/79, Lei Complementar Municipal n° 089/08 (Lei de

Parcelamento e Remembramenlo do Solo), Lei Complementar Municipal n° 090/08 (Lei de Uso e

Ocupação do Solo) e ari. 44, § IL alínea "m", da Lei Orgânica Municipal,

1 AZ

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

LEI COMPLEMENl AR:

An. 1"- O ail. 1° da Lei Complementar Municipal n° 21/22 passa a vigorar
com a seguinte redação:

/l/V. 1". Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em doação aa
áreas de terras, com 25.47}i,0(Knr. inscritas sob a matrícula n° 8.3J4 do

SR! d(j 1" C)/ici(j ctcsio Comarca, decorrente de conversão de

empreendimento ^ondoi.ni.uil em lofeamento aberto, de livre acesso ao
público, de /)ro/)rn\hide <ia empresa Cartório Empreendimentos
Iniobiliórios Lida, pessoajuridica de direito privado, devidamente inscrita
no CNPJsob número 77.5H3.557/0001-27, com as seguintes descrições:

RUA PR0JETAIX4 E Inicia na Rua Projetada H com a Area de Lazer,
medindo 5.09 metros em ciu-va: com dejlexão a direita segue confrontando
com a Area de Lazer. meiUndo 97.S9 metros, com dejlexão a esquerda
sesiue confrontando com a divi.su do Loteamenlo, medindo 60.69 metros,
com dejlexão a e.scpierda segue confrontando com a área da Praça,
medindo 30.92 metros, com dejlexão a direita sS^ie confrontando com a
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área i/a Praça, medindo 7.06 mcfros em curva, com dejlexão a esquerda
.vl', confronumdü com a área da Praça, medindo 30.92 metros, com
dcjlexào a esquerda se^f^iw confrontando com a Quadra 04, medindo 30.00
metros, com dejie.xào a direita .segue confrontando com a Quadra 04,
medindo 2.76 metros em curva, com dejie.xào a direita segue confrontando
com a Quadra 04. medindo 46.10 metros, com dejlexão a direita segue
confrontando com a Ouaiíra 04. medindo 93.52 metros, com dejlexão a
direita segue em cnrvo confrontando com Quadra 04, medindo 3.21
metros, com dejlexão o esquerda segue em confrontando com a Rua
Pro/elada H. medindo 17.52, perfazendo uma área de 1.881,01 metros
(tuíidnidos.

Art. -I". lista lei coniplcinenlai

revogadas as disposiçõc^ eai eoiurário.

Gabia

igor na data de sua publicação.

nho de 2022.

Procurí:

Bernardo

do Município
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K.vpusivâu ik' Molivüs

Senhor l'i esidentc,

Senhores Vereadores,

Lslainos encaminhando para a apreciação dessa honrada Casa de Leis

Projeto ílc Lei Complementar que altera dispositivos da Lei Complementar n° 21/22 que autorizou
o Executivo Municipal receber em doação iinówis da empresa Cartário Empreendimentos
Imobiliários Ltdii, pessoa jurídica dc direito j>rivado. devidamente inscrita no CNPJ sob nijmero

77.583.557/0001-27, decorrente da iranslbrinação de Condomínio Residencial em Loteamento

aberto, cumprindo assim todas as disposições uerais contidas na 'LEI COMPLEMENTAR n"

089/08 - DATA 13/1 í/08- artigo 17 e parágralbsL do MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO -
ESTADO DO PARANÁ. Ikando esses imóveis, localizados nesse loteamento, sob propriedade e
responsabilidade do MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO - ESTADO DO PARANÁ e que as
áreas doadas atendem aos critérios da Lei de Parcelamento bem como de Uso e Ocupação do Solo

Municipais, especiUcameme aos percentuais contidos no art. 37, V da Lei 89/08 e suas alterações;

No projeto de lei anterior, convertido na mencionada Lei que se pretende
a alteraçàv), ficou constando a doação de 2-1.886,06 m* de área terras enquanto que na realidade
deveria .ser 25.478,00 inL

Tal equivoco deve-se ao fato que na matrícula do imóvel ocorreu
pequeno erro de digitação na anotação cia metragem da área da Rua 'Projetada E", ocasionando, via
de conseqüência, erro no Projeto cie Lei anieriiH, sabendo-sc que a área total do imóvel é de 70.
600,00 nT. sendo que. conforme a Lei de Uso e Opipaj^ão cie Solo, nos loteamentos abertos, 35%
(trinta e cinco por cento) dessa área terá cgie ser tli

Assim, como trata-se

Casa, contamos com sua aprc)\ ação unânime.
já aprovada por essa
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