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Lei Nº 2410/1996

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE  TERRENO À  FIRMA FLARESSO E
LORENSINI LTDA-ME  

ART.  1º  - Fica o Poder  Executivo Municipal autorizado a doar um terreno urbano de
propriedade do Município situado na Colônia Passo do Iguaçú, no quadro urbano de União da
Vitória, com  área de 3.150 m2 (três mil cento e cinqüenta  metros quadrados) com as  seguintes
medidas e confrontações: 56,00 metros de frente para a BR 153; 77,00 metros do lado direito
com a Estrada Guabiroba;  49,00  metros do lado esquerdo, com terreno do Município e 50,00
metros na linha de fundos, com  terreno do Município, com matrícula em maior área, sob nº
14.500, R. 1/14.500, do 2º ofício do Registro de Imóveis da Comarca de União da Vitória - PR. à
 FLARESSO  E LORENSINI  LTDA - ME.
 ART.2º - A Firma Flaresso e Lorensini Ltda - ME terá o prazo de 90 (noventa) dias para
iniciar e 2 (dois) anos para terminar a construção  da referida fábrica 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 firma 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 -  O terreno que trata o Art. 1º desta Lei, destina-se a implantação de  uma
fábrica de pré- moldados para edificações em geral.
        ART.  4º -  Fica revogada a lei nº 2090/94, de 20 de abril de 1994, por não
cumprimento do Art. 3º da referida lei.    

União da Vitória, 10 de dezembro de 1996.  


