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Lei Nº 2245/1995

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO A COMPANHIA MUNICIPAL
DE HABITAÇÃO.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a dar como integralização de
capital à Companhia Municipal de Habitação, um terreno constante do lote
urbano nº 404, da quadra nº 122, Setor 03, Distrito 01, do Cadastro Municipal
situado no Bairro Rio Da Areia, Conjunto residencial "Limeira", com a área total
de 43.891,50 m² (quarenta e três mil oitocentos e noventa e um metros e
cinqüenta decímetros quadrados) , com as seguintes medidas e confrontações:
Frente, numa extensão de 113,00 metros confronta com a Rua  Ferucio
Presendo; do lado direito, numa extensão de 335,50 metros confronta conto Rio
da Areia; lado esquerdo, partindo da linha de frente ( Rua Ferucio Presendo)
inicia com uma linha de 55,00 metros, dai faz um ângulo à direita com 80,00
metros, confrontando com terreno da Prefeitura Municipal; daí faz um ângulo  à
esquerda e percorre 74,00 metros confrontando com as Ruas nº 9, Alberto Alves
de Souza; Flávio Kobroski, Nicolau Juck, Antônio Gomes dos Santos e Nicolau
Juck;, dai faz outro ângulo a esquerda numa linha de 23,00 metros; com a Rua nº
08; daí faz ângulo à direita, percorre 44,00 metros, confrontando com o terreno de
Genoveva Chiarentin, daí finalmente faz novo ângulo à esquerda, medindo 30,00
metros, confrontando com o
terreno de Paulo R. Colita e de Vanice Cristina S. de Almeida; e na Linha de
fundos, partindo do lado esquerdo na divisa com terreno de Vanice Cristina S. de
Almeida, inicia uma linha de 155,00 metros, confrontando com a Rua nº 07 dai
faz ângulo à direita com 74,00 metros; confrontando com o terreno de Nicolau
Juck Levi Almeida Ferreira, até a Rua nº 06; dai faz ângulo a  esquerda e
percorre 73,00 metros pela Rua nº 06, até ca Rio da Areia, conforme croqui
expedido pela Prefeitura Municipal com Matrícula nº11.230, R.1 /11.230 , do 1º
Ofício do Registro de Imóveis desta Comarca.  
 

Art. 2º - O imóvel objeto do artigo Ia destina-se a construção de casas
residências,  para pessoas de renda zero  a  três salários mínimos, selecionadas
pela Ação Social, obedecendo critérios de estado de miserabilidade, números de
filhos e etc. ainda não contemplados.

Art. 3º - O valor do imóvel será fixado pela comissão de avaliação do
município o repassado em número de- ações da Companhia Municipal de
Habitação ao Município.
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Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação revogadas as
disposições em contrário.

União da Vitória, 14 de novembro de 1995.  


