
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
E8TA0ODI

CNPJ 76^1^1/0001-70

PROJETO DE LEI COIVIPLEIVIENTAR N° 37/2019

DATA: 01/02/2019

SÚMULA: Aiiiorizíi a cessão dc direilo de liso cie bem piiblico
nuinicipal. alnivés de proceclimenlo íiciiaiório, em
conformidade com a Lei Federai n." 8.666/93, e dá
outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio. Estado do Paraná, usando das atribuições que ihe são conferidas por iei.

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e eie sanciona e [)romuiga a seguinte

LEI:

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder a

terceiro, mediante processo licítatório, uma área de terras com 15.025,00 m2, localizada no
Parque Industrial Domingos Soares Filho, constituída pelos lotes 01. 02, 05 e 06, inscritos no SRI do 1"
Ofício desta Comarca, sob a Matrícula n° 8.192 (Registro Anterior - Matrícula n" 5.438). lendo |)or objeto a
geração de empregos no Município, com as seguintes divisas e confrontações:

a) LOTE 01 - "Inicia no marco 0=PI*, cravado no aiinliamanlo predial da rua na diviso com o
iote número 02. Deste ponto seffue peto alinhamento predial da Una nnma distância dc 44,25
metros até o marco número 01; deste ponto deflete à estpierda, seíptindo pelo alinhamento predial
da Avenida "B" numa distância de iV/.A'.? metros até o marco número 02; deste ponto deflete â
esí/uerda, confrontando com o lote número 05 numa distância de 42,90 metros até o marco

número 03; deste ponto deflete à estjuerda, confrontando com o lote número 02 na distância de
56,91 metros até o marco inicial 0=1*1', fechando assim o perímetro de uma área de 3.676,00
metros (juadrados ";

b) LOTE 02 - "Começa no marco 0=1*1' cravado na divisa com o ote 03, deste sciiue confrontando
com o lote 06 na distância de 43,12 metros até o marco número 01; deste confrontando com
o lote número 01 na distância de 56,9! metros até o marco número 02; deste seí;ue pelo
alinhamento predial da Rua "J " na di.stância de 44,65 metros até o marco número 03; deste
segue confrontando com o lote 03 na distância de 92,00 metros até o marco inicia! 0=1'!',

perfazendo urna área de 3.925,00 metros (ptadrados";

c) LOTE 05 - "inicia no marco 0=l'I', cravado no alinhamento predial da Rua na divisa coni o
lote número 06. Deste ponto confrontando como iote 06 na distância de 56,9! metros até o marco
nútnero 01; deste deflete à esíjuerda, confrontando com o lote número O! na distância de 42,90
metros até o marco número 02, cravado no alinhamento prediai da Avenida "B"; deste ponto
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
E3TAIK) DO FAItUU

CNPJ 76^1^1/0001-70

PRO.IF.TO DE LEI COMPLrMENTAR n" 37/2019

Exposição (Io Moti^ <)s

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

0 presente projeto tem por escopo íiulorizar o Executivo Municipal ceder
imóvel pertencente ao município, mediante processo liciialório. obedecidas as disposições da
Recomendação Adminisiraii\a ii" 02/2016. do Ministério Público.

Não obstante, a l..ei de Licitação e Contratos Administrativos, em seu
inciso 1 do ari. 17. permite a prática desse ato, nos seguintes lermos:

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

1 - í/uando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da
administração direta e entidades autárquicas e fundacionais, e, para
todos, ittclusive as entidades paraeslatais, 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 justincado. avaliação do imóvel, autorização legislativa, licitação na modalidade
concorrência e cessão modal (com encargos ou obrigações) e ctaulicional resolutiva (com cláusula
de reversão).

Oulros.sÍm, o intei:e'ssè"~-T^élblico está presente, pois a implantação de
empresas promove o desenvolvimento cio munici|)ibssalravés da geração de novos empregos,
melhoria das condições de vida locais /^iicmo da^-ecíicííKão de tributos.

Desta forma. p(\' a
e conseqüentes benendos ao Município,

imi

do resultará no desenvolvimento

J^o unânime.

Av. Minas Gerais. 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelloprocopio.pr.gov.br
procuradonamcp@gmail.com



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1® SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ N° 27.123.240/0001-30

KARINA COSTANZ! FERNANDES - Oficial

TANlA REGINA MAIA- Escrevente Substituta

/—MATRlCUlA-

9.759 001

LIVRO N. 2

CARTÚRIO DE RE6ISTRD DE IMâVEIS

:raiLREGISTRO BER/

AREA REMANESCENTE: Uma área de terras com 174.893,40 metros quadrados, com as
seguintes divisas e confrontações; O eferido imóvel é delimitado por um polígono iiregular
cuja 3 demarcação se inicia pelo ponto 0=PP, assinalado em planta anexa e cravado no
ponto comum com as terras de Francisco Garcia Ascencio e Kanebo Siik do Brasil; dai segue
com o rumo 38* 26' SE na distancia de 193,33 metros até o marco 01; deflete a esquerda e
segue com o rumo 58* 20' NE na distancia de 204,74 metros até o marco 02, deflete a
direita, segue com o rumo 25' 58' SE na distancia de 46,01 metros até o marco 3, deflete a
direita 23' 48' SE na distancia de 419,09 metros até o marco 4, cravado na faixa de domiio
da BR 369, os marcos 1 ao 4, todos confrontando com as terras da Kanebo Sílk do Brasil,
deflete a direita segue com o rumo 34° 39' SO, na distancia de 119,99 metros até o marco 5,
deflete a direita segue com o rumo 5° 15" SO na distancia de 271,99 metros até o marco 6,
cravado na faixa de domínio da BR 369, deflete a direita, segue com o rumo 31° 40' NO. na
distancia de 710,62 metros até o marco 7. confrontando com as terras de Alexandre Galli.
deflete a direita 43° 43' NE, na distancia de 206,00 metros até o ponto 0=PP, confrontando
com terras de Francisco Garcia Ascencio. Divisas e confrontações foram levantadas
topograficamente por Ricardo Augusto Saulino - CREA 93.057 - TD-PR. divisas e
confrontações foram levantadas topograficamente por Ricardo Augusto Saulino - CREA
93.057 - TD-PR 1'ROPRIETARIO: MUNICÍPIO DE CQRNEUO PROCQPIO. pessoa
juridica de direito publico interno, CGC/MF n° 76.331.941/0001-70. REGISTRO ANTERIOR:
Matricula n° 9.634 deste Cartório, O referido é verdade e dou fé. Cornelio Procopio, 20 de
março de 2.013; Francisco Dantas Neto.^enle Delegado do Primeiro Oficio de Sen/iço
Registrai da sede desta comarca.

J ■

Emitida por Fernanda Rodrigues dos Santos Lazaro, en24/01/2019.
**»CERTIDÃO VÁÜDA POR 30 (TRINTA) DIAS***

Avenida XV de Novembro, n® 183, Sala 65, Edifício Ilha Porchat - Centro
Telefone: 043 - 3523-9708
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1" SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CORNÉLIO PROCÓPIO

CNPJ N® 27.123.240/0001-30

KARINA COSTANZI FERNANDES - Oficial

TANIA REGINA MAIA - Escrevente Substituta

AUTENTICAÇÃO

Certifico, nos termos do

fotocópia reproduz fielmente
Certidão de Inteiro Teor.

art. 19, § 1°, da Lei 6.015/73, que a presente
a  matricula a que se refere, n® 9.759, servindo como

FUNARPEN

b:
SELO DIGITAL

SAxKr.JkxpV.CeOXK
r6Q6x.NtOub

http;//funarpen.com.br

Com consulta disponibilizada no site;
www.funarpen.com.br

O referido é verdade e dou fé.

Gomélio Procópto/PR, 24/01/2019

Emolumentos:

05 Buscas: cada 10 (dez) anos
R$2,85

01 Certidão de Inteiro Teor R$

12,93

01 Registro excedente (nota 2)

R$ 0,38

01 Selo FUNARPEN

R$ 4,67

ISS R$ 0,81
Funrejus R$ 4,04

Fadep R$ 0,81
Total: R$ R$ 26,49

^3J<arina Costanzi Fernandes - Oficial
í ] Tânia Regina Maia- Escrevente Substituta

rgpÃoDÜM
\̂

123.240/0001
■oo Qtna

Procp^

Emitida por Fernanda Rodrigues dos Santos Lazaro, en24/01/2019.
***CERTIDÃO VÁQDA POR 30 (TRINTA) DIAS***

Avenida XV de Novembro, n® 183, Sala 65, Edificio Ilha Porchat - Centro
Telefone; 043 - 3523-9708
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^^^Adrlanã
kasacerta

IMOBILIÁRIA

AVALIAÇÃO
MERCADOLÓGICA

Imóvel: Parque Industrial Domingos Soares Filho.

Kasa Certa Imobiliária Ltda

Rua Francisco Morato n® 721 - CRECI J 4253

Perita Avaliadora: Adriana Cristina Gonçalves Pasquim

CRECI F 26.643

CNAI18804

Adriana Kasa Certa Imobiliária - Creci .1 4253 F 26643 - CNAI 18804
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sacerca

IMOBILIÁRIA KASA CERTA LTDA

Rua Francisco Morato n** 721 - centro

Fone: 43 3524-2424 - www.kasacerta@uoi.com.br

IMOBILIÁRIA Comélio Procópio - Paraná

Comélio Procópio, 28 de janeiro de 2019.

LAUDO DE AVALIAÇÃO

Visa o presente laudo, atendendo a solicitação da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE
CORNÉLIO PROCÓPIO, ESTADO DO PARANÁ, inscrita no CNPJ 76 331 941/0001-70.
determinar o valor venal da área de terras.

Este laudo de avaliação atende todos os requisitos da LEI 6.530/78 que regulamenta a

profissão de Corretores de Imóveis, e a RESOLUÇÃO 1.066/2007 do COFECI - Conselho Federal

de Corretores de Imóveis que demanda sobre a fiscalização de Laudos de Avaliações, Peritagens,

Valor de Mercado e toda a estrutura sobre o mercado imobiliário.

OBJETIVO

O objetivo do laudo é avaliar a propriedade para determinação de valor para venda.

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

Parque Industrial Domingos Soares Filho, Quadra 01, Lotes: 01; 02; 05 e 06, Comélio

Procópio, Estado do Paraná.

PROPRIETÁRIO

MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO

K:in;i ( 01 Ia Iinohi ijjiKi Creci J 4253 - F 26643 - CNAI 18804

Kasa íerUWíobiliária
R Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424
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DESCRIÇÃO DO IMÓVEL

MATRICULA 9.759 (5.438) - 1° Oficio desta Comarca de Cornélio Procópio

AREA REMANESCENTE: Uma área de terras com 174.893,40 metros quadrados, com as

seguintes divisas e confrontações: O referido imóvel é delimitado por um polígono irregular cuja a

demarcação se inicia pelo ponto 0=PP, assinalado em planta anexa e cravado no ponto comum com

as terras de Francisco Garcia Ascencio e Kenebo Silk do Brasil; dai segue com o rumo 38° 26' SE

na distância de 193.33 metros até o marco 01; deflete a esquerda e segue com o rumo 58° 20' NE na

distância de 204,74 metros até o marco 02, deflete a direita com o rumo 25° 58' SE na distância de

46,01 metros até o marco 3, deflete a direita 23° 48' SE na distância de 419,09 metros até o marco

4, cravado na faixa de domínio da BR 369, os marcos I ao 4, todos confrontando com as terras da

Kanebo Silk do Brasil, deflete a direita segue com o rumo 34° 39' SO, na distância de 119,99

metros até o marco 5, deflete a direita com o rumo 5° 15' 80 na distância de 271,99 metros até o

marco 6, cravado na faixa de domínio da BR 369, deflete a direita, segue com o rumo 31° 40' NO,

na distância de 710,62 metros até o marco 7, confrontando com as terras de Alexandre Galli, deflete

a direita 43° 43' NE, na distância de 206,00 metros até o ponto 0=PP, confrontando com terras de

Francisco Garcia Ascencio.

OBSERVAÇÃO: Esta avaliação corresponde somente aos LOTES I; 2; 5 e 6. com total

15.025,00 metros quadrados dentro da área remanescente citada, tendo as seguintes divisas e

confrontações fornecidas pela Prefeitura Miinicipal:

a) LOTE 01 - "Inicia no marco 0~PP, cravado no alinhamento predial da rua "J", na divisa com o

lote número02. Deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua "J" numa distância de 44,25

metros até o marco número 01; deste deflete a esquerda, seguindo pelo alinhamento predial da

Avenida "B" numa distância de 81,83 metros até o marco número02; deste ponto deflete a

esquerda, confrontando com o lote número 05 numa distância de 42,90 metros até o marco número

\driana Kas;: ( .

Kasa Certa Imobiliária
R. Francisco Morato, 721

Telefone: 43 3524-2424
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03; deste ponto deflete a esquerda, confrontando com o lote número 02 na distância de 86,91 metros

até o marco inicial 0=PP, fechando assim o perímetro de uma área de 3.676.00 metros quadrados":

b) LOTE 02 - "Começa no marco 0=PP cravado na divisa com o lote 03, deste segue confrontando

com o lote 06 na distância de 43,12 metros até o marco número 01; deste segue confrontando com o

lote número 01 na distância de 86,91 metros até o marco número 02; deste segue pelo alinhamento

predial da Rua "J" na distância de 44,65 metros até o marco número 03; deste segue confrontando

com o lote 03 na distância de 92,00 metros até o marco inicial 0=PP, perfazendo uma área de

3.925.00 metros quadrados":

c) LOTE 05 - "Inicia no marco 0=PP, cravado no alinhamento predial da Rua "1" na divisa com o

lote número 06. Deste ponto confrontando com o lote 06 na distância de 86,91 metros até o marco

número 01; deste deflete a esquerda, confrontando com o lote número 01 na distância de 42,90

metros até o marco número 02, cravado no alinhamento predial da Avenida "B"; deste ponto deflete

a esquerda, seguindo pelo alinhamento predial da Avenida "B" numa distância de 81,73 metros até

o marco número 03; deste ponto deflete a esquerda, seguindo pelo alinhamento predial da Rua 'T'

numa distância de 42,10 metros até o marco inicial 0=PP, fechando assim o perímetro de uma área

de 3.590.00 metros quadrados":

LOTE 06 - "Começa no marco 0=PP, cravado na divisa do lote 07, deste segue pelo

alinhamento predial da Rua "1" na distância de 42,60 metros até o marco número 01; deste segue

confrontando com o lote 05 na distância de 86,91 metros até o marco 02; deste segue confrontando

com o lote 02 na distância de 43,12 metros até o marco número 03; deste segue confrontando com o

lote 07 na distância de 92,00 metros até o marco inicial 0=PP, perfazendo assim uma área de

3.834.00 metros quadrados".

PARECER FINAL:

Concluímos que os valores de mercado para venda da área de terras sao de R$ 525.875,00

(QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO

REAIS), chegamos a este valor, de acordo com os dados acima, os quais também foram

embasados no valor praticado no mercado de imobiliário da região, ressaltando que os valores

KasaXèftaríiriobiliária
R. Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424
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expressos foram obtidos em concordância com a liquidez do mercado local, na presente data,

obedecendo aos atributos particulares do imóvel, suas características físicas, localizado no Parque

Industrial Domingos Soares Filho parte da área margeando a BR 369, sua topografia, levantando-se

a oferta de imóveis assemelhados no mercado imobiliário locai.

Valor de mercado de venda da área = Área Total x Preço unitário m^

VMA = 15.025,OOM^X R$ 35,00/M2= R$ 525.875,00

Observação: Sendo considerado como margem de erro no percentual de 5%(cinco por cento) para

mais ou para menos.

METODOLOGIA EMPREGADA:

Método Direto (Comparativo de Dados de Mercado), que define o valor através da

comparação com dados de mercado semelhantes quanto às características do imóvel, onde

selecionamos amostras cujos valores unitários são devidamente homogeneizados e ponderados em

relação ao imóvel avaliando.

Finalizo o presente Laudo com 6 folhas impressas de um só lado com fotos, assinada em

local marcado e as demais rubricadas e acompanha anexo matricula do imóvel.

Atenciosamente,

tóaSa Cyka^obiliáVia Ltda
cífel J 4253
CNAI 18804

Kasa Certa Imobiliária
R Francisco Morato, 721
Telefone: 43 3524-2424

Adriana Kasa Ceita imobi l iária - í .i 4253 - F 2ó643 -CN.Ai lo8ü4
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Adi KiiUi Kasa Cena linohiliana ( reei ,l 42^3 - F 20643 - CNAI FSRO-i

Kasa Certfeíóbüiária
R Francisco Morato, 721
Telefone; 43 3524-2424
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AMA ufna mea <(e tatras com 174 893.40 moiroft quadrados, com as
ssQomtès divsas e confrt)ntaçôes O clefkk> ímóweí é dehmrtado por um poltgono irreguiaf
cufá a demarcação se iftksa peto ponto 0«PP, assinalado em planta anexa e cravado no
ponto comum com as tenas de Francisco Garító Ascencn» e Kancbo Srtk do Brss4; dai seque
«m o rumo 38* 26' SE na cfe^ancaa <fe 193.33 metros até o marco 01; dansíc a esquerda e
segue com o rumo ̂  2Cr NE ns distancia de 204^74 mePos stó o marco 02. deRete a
dtr^a. segue com o nimo 58' SE na distanc» de 46,01 metrc^ o marco 3. defiete a
diretía 23* 48* SE na t^aSancm de 419.09 metros até o marco 4. raivado na fawa de domdo
da BR 368. OS marcos 1 ao 4. todos confrontando com as terras da Kanetx? Silt do Bfasrt.
deflete a direte segue com o rumo 34* 39* SO. na distarKta de 119.99 metros ate o irsrco S.
deftete a íte««a i»gue com o n*na 5' 1S* SO m distancia de 271,99 metros stò o marco 6.
cravado na fatxa de domínio da BR 309, defiets a direda, segue com o mmo 31' 40* NO, na
rtetanda de 710,62 medros ate o marco T, ccmftof^mdo cic»n as terríM cte ̂ Mexand» Galii,
deUele a cteefta 43* 43* NE, ra distenca de 206.00 mtóros ̂  o ponto 0*Pf*. confronteftío
com torras de Francteco Garcte Amnoo, Ofviasa e omffon^çdes Hamn
topogr^camerte por Rteardo ^osto Satáino - CREA 93057 - TO-PB. divisas e
confrontações forvn ievantatoas tepogr^K^n^nte por Ricardo Ausus^s SâBdtno ̂  CREA
93W - TO-PR PTOFatETARiO: MUNlCfHO X CfmeEUO gMCOflO. pessoa
Jumflca de diia^ pubte» interno, CGCõur n* 76 331.941/OQ01<70. »|p]^yrao ANTERIOR:
Mafrtotita n' 9.634 dm^ C^ltàno. O referido é verdade e dou te. Comofio Procopío. 20 de
março de 2.013; Frstcísoo Dantas O^egado do PHmeiio Oücio de S^vtço
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Kasa Certa Imol|liària
R. Francisco Moratío. 721



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUUl4

CNN 75^1^1/0001-70

PRO.IKTO DE LEI COMPLEMENTAR N" 27/2Qt8

DATA: 26/07/2018

SÚMULA: Autoriza a cessão de direito dc uso de bem público
municipal, através de procedimento licilalório, cm
conformidade a)m a Lei Federal n.° 8.666/93, e dá

outras providencias.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município dc Cornclio
Prttcópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe sáo conferidas por lei.

FAZSABER

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

LEI:

Art. 1°- Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder a terceiro,

mediante processo licitatório, uma área dc terras aim 15.025,00 m2. localizada no Parque
Industrial Domingos Soares Filho, constituída pelos lotes 01, 02, 05 c 06, inscritos no CRI 1'^ Ofício desta
Oímarca, sob a Matrícula n° 8.192 (Registro Anterior - Matrícula if 5.438), tendo por objeto a geração de
empregos no Município, com as seguintes divisas e confrontações:

a) LOTE 01 - "inicia no marco O^PP, cravado no alinhamento predial da rua "J", na divisa com o
lote número 02. Deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua "J" numa distância de 44,25
metros até o marco número 01; deste ponto deJJetc à esquerda, seguindo pelo alinhamento predial
da Avenida "B" mana distância de 81,83 metros até o marco nútnero 02; deste ponto deflele à
esquerda, confroiuando com o lote número 05 numa distância de 42,90 metros até o marco
número 03; deste ponto dejiete á esquerda, confrontatulo com o lote número 02 na distância dê
86,91 metros até o marco inicial 0=PP, fechando assim o perímetro de tima área de 3.676,00
metros quadrados"; b) LOTE 02 - "Começa no marci) O^PP cravado na divisa com o ole 03,
deste segue confrontando com o lote 06 na distância de 43,12 metros até o marco tiúmero 01;
deste segue confrontando com o lote nútnero 01 na distância de 86,91 metros até o marco número
02; deste segue pelo alinhamento predial da Rua "J " na distância de 44,65 metros até o marca
número 03; deste segue confrontando com o lote 03 na distância de 92,00 metros até o marco
inicial &=PP, perfazendo urna área dc 3.925,00 metros quadrados"; c) LOTE 05 - "Inicia iw
marco 0=PP, cravado no alinhamento predial da Rua "l" na divisa com o lote ttúmero 06. Deste
ponto confrontando como iote 06 na distância de 86,91 metros até o marco número 01; deste
deflete à

h) esquerda, confrontando com o lote número 01 na distância de 42,90 metros até o marco número
02, cravado no alinhamento predial da Avenida "B"; deste ponto deflete à esquerda, seguindo
pelo alinhamento predial da Avenida "B" numa distância de 81,83 metros até o marco número
03; deste ponto deflete à esquerda, seguindo pelo alinhamento predial da Rua numa distância
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de 42,10 metros aíc o marco inicial 0=PP, fechando assim o perímetro de tuna área de 3,590,00
metros tfitadrados"; d) LOTE 06 - "Começa no marco 0=PP., cravado na divisa do lote 07, deste
segue pelo alinhamento predial da Rua "/" na distância de 42,60 metros até o marco número 01;
deste segue confrontando com o lote 05 na distância de ií6,9I metros até o marco número 02;
deste segue confrontando com o lote 02 na distância de 43,12 metros até o marco niunero 03;
deste scgíte confrontando com o lote 07 na distância de 92,00 metros até o marco inicia! 0—PP,
perfazendo assim uma área de 3.834,00 metros quadrados":

Art. 2"- A cessão de que traia a presenlc lei deverá obedecer as

disposições da Recomendação Administrativa n® 02/2016, do Grupo Especializado na Proicção ao
Pairimônio Público c no Combaie à Improbidade Adminisiraiiva de Sanio Antônio da Plallna-PR.

Art. 3° - Esta Lei entra cm vigor na daia dc sua publicação, ressalvadas as
disposições em conirárío.

Gabinete do Prcfcitó, 26 dc julho de 2018.

Amin José Hannouchc

Prcleilo

Cláudio Trombini Bernardo

Procurador Geral do Município

Av. Minas Gorais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.corneiioprocopio.pr.gov.br Certa Imobiliária
procuradonamcp@gmatl.cpm ís.d.í)ci ^ -701

R. Francisco Morato, ui
Telefone: 43 3524-2424


