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Lei Nº 2332/1996

AUTORIZA A COMPANHIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO -CIADE  DOAR TERRENO À
EMPRESA  DAGRANJA  AGROINDUSTRIAL LTDA.

Art. 1º - Fica autorizada a Companhia Municipal de Desenvolvimento - CIADE, à doar a
Empresa DaGranja Agroindustrial Ltda, a área  de terreno, situado no lugar
denominado Invernadinha, na Fazenda Passo do Iguaçu, neste Município e Comarca
de União da Vitória, Estado do Paraná, com área de 364.587,50 m2  (trezentos e
sessenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e sete metros e cinqüenta decímetros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: 328,50 metros de linha de
frente com a BR-476; 426,50 metros na linha direita, com terreno de Fernando Bohrer
e o Clube de Tiro; 319,00 metros, também na linha direita com o já citado Clube de
Tiro até o marco  e cerca de terras da Madeirense Ruthemberg S.A., continuando com
305,00 metros, em divisa pela cerca da mesma empresa até o Rio Vermelho (velho),
antes da retificação de seu leito; 820,00  metros à esquerda, com terrenos de
herdeiros de Osmar Coradin; 411,00 metros, nos fundos, com a Estrada PR-5 e 270,00
metros com o já citado Rio Vermelho (velho), com matrícula nº R.I/ 15.308, da 2ª
Circunscrição do Registro de Imóveis de União da Vitória.
 Art. 2º - A empresa DaGranja Agroindustrial Ltda,  terá 90 (noventa) dias para
iniciar a obra e 02 (dois) anos para o término da indústria, a partir da sanção desta Lei,
o não cumprimento do prazo acarretará o retorno do imóvel ao patrimônio da
Companhia Municipal de Desenvolvimento - CIADE.
 Parágrafo Único: Não poderá a empresa donatária, fazer qualquer transação
com o objeto do presente, sem a expressa anuência da Companhia Municipal de
Desenvolvimento - CIADE e Poder Legislativo, durante o prazo estipulado no caput do
presente artigo.

Art. 3º- Revogadas as disposições em contrário, entrará esta Lei em vigor na data de
sua publicação.

União da Vitória, 16 de agosto de 1996.  


