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Lei Nº 2362/1996

 DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO A “ORDEM DOS ADVOGADOS
DO BRASIL - SECCIONAL DO PARANÁ - OAB”.

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar a “Ordem dos Advogados
do Brasil - Seccional do Paraná  - OAB”, com CGC nº 77.538.510/0001-41,  um terreno urbano
situado à Rua Marechal Floriano Peixoto no quadro urbano de União da Vitória - PR, com área
total de 300,00 m2 (trezentos metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações:
10,00 metros de frente para a referida Rua Marechal Floriano Peixoto; 30,00 metros do lado
direito com terreno do Estado do Paraná (Fórum); 9,61 metros de lado esquerdo com terreno
Sindicato dos Lojistas do Comércio e  Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de União da
Vitória e  20,39 metros com terreno da Rede Ferroviária S.A e 10 metros na linha de fundo, com
terreno do Estado (Fórum), a ser desmembrado do terreno adquirido da R.F.F.S.A. , através da
Lei nº 1995/93, de 29 de setembro de 1993.
 Art. 2º - A “Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Paraná - OAB”  terá o prazo
de 02 (dois) anos para terminar a obra de construção da sede da Subseção de União da Vitória,
caso contrário, perderá o imóvel, com reversão do mesmo ao patrimônio do Município, sem
qualquer direito de indenização, pelas benfeitorias realizadas.
 Parágrafo Único - Não poderá a “Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional do Paraná -
OAB”, fazer qualquer transação com o objeto da presente, sem a expressa anuência do poder
Executivo e Legislativo, durante o prazo estipulado no caput do presente artigo.
 Art. 3º - O terreno que trata o art. 1º desta Lei, destina-se a construção da sede da
Subseção de União da Vitória, da“Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional do Paraná -
OAB”. 
 Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

União da Vitória, 10 de setembro de 1996.  


