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Lei Nº 1205/1981

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER ÁREAS DE TERRA
POR DOAÇÃO E PERMUTA-LAS POR OUTRA.

Art. 1° - O Executivo Municipal fica autorizado a receber por doação do
Estado do Paraná, conforme Lei Estadual n° 7492 de 15-07-81, uma .área de
terreno situada no quadro Urbano, com as seguintes especificações, medidas e
confrontações: Um lote de terreno urbano sob n°8-A, constante da Carta de Data
n°318, medindo 18(dezoito) metros de frente paca a rua Castro Alves, 45m
(quarenta e cinco) metros de fundos, perfazendo um total de 810 m² (oitocentos e
dez metros quadrados), registrado sob n° 19.099, do livro n° 3-U, fls. n-° 26 do 1°
Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória. Um lote de
terreno urbano sob n° 257 Quadra n° 18 - setor 10 (Cadastro Municipal), Carta de
Data n° 205, situado do lado par da rua Castro Alves, no quadro urbano desta
cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área total de 900,00
m²(novecentos metros quadrados), com as seguintes confrontações:
frente:20,00m com a rua Castro Alves, fundos: 20,00m com terreno da Prefeitura
Municipal; lado esquerdo com 45,00m com terreno da Prefeitura Municipal de
União da Vitória, lado direito com 45,00m com terreno de propriedade do Estado
do Paraná, sob n° 13.136 fls. 69 do livro 3-Q,des te 1°- ofício, registrado sob n°-
15.830 às fls. n° 69 do livro n° 3-0 do 1° Ofício de Registros de Imóveis da
Comarca de União da Vitória.

Parágrafo Único - Complementará a área descrita no artigo 1°, para efeito
da permuta, um terreno urbano  pertencente a Prefeitura Municipal, medindo
3.000m² (três mil metros quadrados), correspondente a parte de uma Praça
situada na Quadra nº 8 do loteamento Ouro Verde, com as seguintes medidas e
confrontações: 60m de frente para a rua n° 1; lado direito com 50m, com a rua n°
5; lado esquerdo com 50m com a rua n° 4 e fundos, com 60m com terreno da
Prefeitura Municipal de União da Vitória e um excesso de terras na esquina das
ruas Castro Alves e Coronel João Gualberto com as seguintes medidas e
confrontações: frente: com 86.10m com a rua Cel João Gualberto; lado direito
com 8,80m para a rua Castro Alves, lado esquerdo com terreno da Prefeitura
Municipal com 43,00m e nos fundos numa linha de 37,20 metros, com terrenos da
Prefeitura Municipal e 10,37m, com terreno do espólio de Serafim Reis,
perfazendo um total de 2.374,80(dois mil, trezentos e setenta e quatro metros e
oitenta decímetros quadrados).
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Art. 2° - Fica igualmente a Executivo Municipal, autorizado a permutar as
áreas descritas acima, com um terreno urbano situado nesta Cidade de União da
Vitória, Estado do Paraná , à Praça Cel Amazonas sob n° 30, com a área total de
3.573,00m² , (três mil, quinhentos e setenta e três metros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: 44,70m de frente para a Praça Cel
Amazonas, 40,00m de frente para a rua Getulio Vargas; 36,50m de fundos para a
rua Almirante Barroso; 55,80m de um lado confronta com terreno de Horst
Adalberto Waaldraff e 53,00m, do outro lado confronta com terreno de Joaquim
Osório Ribas, contendo um prédio construído de alvenaria de tijolos
assobradado, coberto com telhas de barro, regularmente matriculado sob n°
3.232, no Segundo Ofício do Registro Geral de Imóveis, de propriedade dos
herdeiros de João Saad.

Art. 3° - A presente permuta é feita para a instalação do Centro Cultural
de União da Vitória, em cumprimento do contido no artigo 3° da Lei Estadual n°
7.492 de 15-07-81.

Art. 4° - O prazo para a instalação do referido Centro Cultural, será de 2
(dois) anos.
 

Art. 5° - Fica revogada a Lei n° 1.192/81, de 25 de agosto de 1981 e as
disposições em contrário, entrando esta Lei em vigor na data de sua publicação.

União da Vitória, 07 de dezembro de 1981.  


