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Lei Nº 2270/1995

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO A
EMPRESA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES SUELEN
LTDA. (redação nova dada pela Lei 2553 de
20/05/1998)

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à empresa INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES SUELEN LTDA, com CGC/MF nº 00.630.915/0001-80,
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 4.110422397-2, com sede na
BR-153, Km 495,3, nesta cidade, um terreno constituído pelo lote C-2, com área
total de 1.447,511 m² (um mil, quatrocentos e quarenta e sete metros e cinqüenta
decímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 55,00
metros de frente para a BR-153; 35,00 metros do lado direito, de quem do terreno
olha para a BR-153, com terreno de Marcos Sosa Moro; 16,00 metros do lado
esquerdo, coro terreno de MBN Indústria e Comercio de Madeiras Ltda; e 58,00
metros na linha de fundos com um arroio, conforme planta elaborada pela
Prefeitura, com matrícula nº 6.345, do 1º Ofício do Registro de Imóveis desta
Comarca.

Art.2º - A empresa INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES SUELEN LTDA terá
90 (noventa) dias para iniciar a obra e 02 (dois) anos para o término da indústria,
a partir da sanção desta Lei, caso contrário o imóvel reverterá ao patrimônio do
Município.

Art. 2º - A Empresa INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES SUELEN LTDA., terá
o prazo de 48 meses para terminar a construção da referida empresa a partir da
sanção da Lei nº 2270/95, o não cumprimento do prazo acarretará o retorno do
imóvel ao patrimônio do Município.

(redação nova dada pela Lei 2553 de 20/05/1998)
Art.3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as disposições em contrário.

União da Vitória, 21 de dezembro de 1995.  


