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Lei Nº 2386/1996

Dispõe sobre doação de terreno à  Associação de Moradores  do Conjunto
Habitacional Cristo Rei.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Moradores do Conjunto
Habitacional Cristo Rei, com CGC sob nº 78170339/0001-23, o lote de terreno urbano sob nº 431
(quatrocentos e trinta e um), da quadra nº 51 (cinqüenta e um), Setor 01, distrito 02, do Cadastro
Municipal, situado à Rua Industrial Joaquim Fernandes Luiz, no Bairro Cristo Rei, nesta cidade
de União da Vitória, Estado do Paraná, com a área total de 1.100,62 m2 (hum mil e cem metros e
sessenta e dois decímetros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: frente, com a
referida Rua Industrial Joaquim Fernandes Luiz, por quatro (4) linhas, medindo respectivamente,
21,10 metros, 15,00 metros, 15,00 metros e 15,00 metros, totalizando 66,10 metros; 20,30
metros do lado direito, com o Parque do Município de União da Vitória, e na linha de fundos,
24,00 metros com Reserva Técnica da Cohapar (Igreja) e 26,50 metros com terreno do Município
de União da Vitória, totalizando na linha de fundos 50,50 metros, conforme croqui expedido e
aprovado pela Prefeitura do Município de União da Vitória -PR, com matrícula sob nº 16.654, 2º
Ofício de Registro de Imóveis desta Comarca.
 Art. 2º - A Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Cristo Rei, terá o prazo
de 02 (dois) anos para utilização do terreno para construção da sede do Centro Social a partir da
sanção desta lei, o não cumprimento do prazo acarretará o retorno do imóvel ao patrimônio do
Município.
 Parágrafo Único: Não poderá a referida associação, fazer qualquer transação com o objeto
do presente, sem a expressa anuência do Poder Executivo e 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, 19 de novembro de 1996.  


