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Lei Nº 2411/1996

DISPÕE SOBRE DOAÇÃO DE TERRENO A EMPRESA ADEMAR
GELINSKI.
  

ART. 1º - Fica o Poder  Executivo Municipal autorizado a doar à EMPRESA ADEMAR
GELINSKI, com CGC  nº 01.462.030/ 0001-01 o terreno nº 213, quadra l84,  setor  03, Distrito
01, do Cadastro Municipal, com as seguintes medidas e confrontações: 38,00 metros ao lado par
da auto via  João Paulo Reolon; 30,00  metros ao lado direito de quem  do terreno olha para a
auto via João Paulo Reolon, confrontando com terreno de Dimon do Brasil Tabacos; 10,00
metros do lado esquerdo, confrontado com parte do lote n º 1 da  Área Industrial João Dissenha e
48 ,00  metros de linha de fundos confrontando com parte do  lote  nº 1  da  Área Industrial João
Dissenha,  sendo que o  lote n º 213 faz parte do antigo lote nº 1 do loteamento Área  Industrial
João Dissenha, perfazendo um total de 835,00m2,  de propriedade da Prefeitura Municipal, sob
matrícula nº 7125, da 1ª Circunscrição do Registro  de Imóveis.
                                               
    ART. 2º - A Empresa  ADEMAR GELINSKI , terá o prazo de 90 (
noventa ) dias para iniciar e 02 (dois) anos para terminar a construção, da referida empresa 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 empresa  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
empresa de Transporte Rodoviário de Cargas Líquidas Inflamáveis.
                
              ART. 4º - Revogadas as disposições  em contrário entrará esta Lei em vigor na
data de sua publicação   

União da Vitória, 10 de dezembro de 1996.  


