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Lei Nº 4108/2012

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CEDER
IMOVEIS AO ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA, Estado do Paraná,
aprovou o PROJETO DE LEI N° 83/2012, e eu CARLOS ALBERTO JUNG, Prefeito
Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

    
  Art. 1º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o
seguinte imóvel ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano sob o nº 11, constante da Matrícula nº 25.108,
sendo área de terreno urbano com 880,00 m2 no quadro urbano desta
cidade, com as seguintes medidas e confrontações: 22,00 metros de frente
para a Rua Iguaçu, atual Rua Salgado Filho, 40,00 metros no lado direito, de
quem do imóvel olha para a rua, confronta com o lote nº 10, de Maria Felix
Surminski, 40,00 metros no lado esquerdo, confronta com o lote nº 12 de
Vilibaldo Sturmer, e 22,00 metros na linha de fundos, confronta com o lote
de nº 16, de propriedade do Estado do Paraná, conforme Certidão emitida
pelo Cartório de Registro de Imóveis 2ª Circunscrição.

  Parágrafo Único.  A referida cessão destina-se à ampliação do CENTRO
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA DE JOVENS E ADULTOS – CEEBJA DE UNIÃO DA
VITÓRIA/ESCOLA MUNICIPAL VITÓRIA FERNANDES, para atendimento aos alunos do
referido centro, sob a coordenação do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória,
PR.

Art. 2º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o imóvel
ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano constante da matrícula nº 13.548, com a seguinte
descrição: um terreno urbano com área de 11.675,00 m2, situado no quadro
urbano do Distrito de São Domingos, Fazenda Vila Zulmira, neste município
e Comarca de União da Vitória, Estado do Paraná, com o seguinte memorial
descritivo: inicia no ponto 01, com azimute 270º00’00”, com 129, 00 metros,
com a Rua nº 03, ate encontrar o ponto 02. Segue do Ponto 02 com o
azimute 3º26’01”, com terreno do Centro Social (Prefeitura), ate encontrar o
ponto 03, com 50,09 metros. Segue do ponto 03, com o azimute 90º00’00”
com 20,00 metros, com terreno do Centro Social (prefeitura) ate encontrar o
ponto 04. Segue do ponto 04com o azimute 360º00’00” com 50,00 metros,
com terreno do Centro Social (prefeitura) ate encontrar o ponto 05. Segue
do ponto 05, com azimute 90º00’00” ate encontrar o ponto 06, com 106,00
metros com a Avenida nº 14. Segue do ponto 06 com azimute 180º00”00”
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com 100,00 metros, com terreno de Vitor Palamar, ate encontrar o ponto 01,
inicial e com as seguintes medidas e confrontações: ao Norte, numa
extensão de 106,00 metros com a Avenida nº 14, ao Sul numa extensão de
129,00 metros com a Rua nº 03, a Leste, numa extensão de 100,00 metros
com terreno de Vitor Palamar, e a oeste, com terreno da Prefeitura Municipal
de União da Vitória (centro social), por três linhas, medindo 50,00 metros,
20,00 metros e 50,00 metros, respectivamente, sendo a área de 9.675,00
m2 objeto da matrícula anterior nº 13.354 R.1/ 13.354 e 2.000,00 m2 objeto
da matrícula anterior nº 13.543 R.1/13.543, ambas do 2º Ofício de Registro
de Imóveis, sendo matrícula aberta à requerimento do proprietário, com
base na Lei nº 6.015, de 31.12.1973, com as corregendas da Lei 6.216, de
30.06.75 – Protocolo n.1.H, às fls. 18v. soob nº 23.390, constantes na
certidão do Cartório de Registro de Imóveis da 2º Circunscrição Álvaro
Rossoni Clivatti, datado de 11 de abril de 2011.
Parágrafo Único. A referida cessão destina-se à ampliação da ESCOLA

ESTADUAL SÃO DOMINGOS/ESCOLA MUNICIPAL DOM PEDRO II, para atendimento
aos alunos da referida escola, sob a coordenação do Núcleo Regional de Educação de
União da Vitória, PR.

Art. 3º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o imóvel
ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano constante da matrícula nº 15.726, com a seguinte
descrição: lote de terreno urbano nº 315, da quadra 179, setor 03, Distrito
02, situado à Ria Ivaldo Thomazi no Bairro São Cristóvão no quadro urbano
desta cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, com área total de
2.700,00 m2, com as seguintes medidas e confrontações: 30,00 metros de
frente com a Rua Ivaldo Thomazi, 90,00 metros de lado direito, de quem do
terreno olha para a Rua Ivaldo Thomazi, confronta com os lotes de
propriedade da Comercial Bandeirante, 90,00 metros do lado esquerdo,
confronta com a Rua Modéstia A. Marcondes, e 30 metros na linha de
fundos, confronta com a Rua Eurico Cleto da Silva, sem benfeitorias, com
matrícula aberta a requerimento da municipalidade, com base na Lei 6.015,
de 31.12.1973 (Registros Públicos) – Protocolo n.1.I, às fls. 020v. sob nº
29.255 do Registro de Imóveis desta Comarca, com demais dados e
características constantes na certidão do Cartório de Registro de Imóveis da
2º Circunscrição Álvaro Rossoni Clivatti, datado de 06 de novembro de 2008.
Parágrafo Único. A referida cessão destina-se à ampliação da ESCOLA

ESTADUAL ADILES BORDIN – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO/ESCOLA MUNICIPAL
DARIO BORDIN, para atendimento aos alunos da referida escola, sob a coordenação do
Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, PR.

Art. 4º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o imóvel
ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano constante da matrícula nº 7.069, com a seguinte
descrição: um terreno rural, com área de 11.000,00 m2, sem benfeitorias,
situado no lugar denominado Rio Vermelho, neste município e comarca de
União da Vitória, Estado do Paraná, com as medidas e confrontações
seguintes: 100,00 metros de frente, para uma Rua Projetada, 110,00 metros
ao lado direito com terreno de uma escola municipal, 110,00 metros ao lado
esquerdo, com terreno dos outorgantes, e 100,00 metros na linha de fundos,
também com imóvel de propriedade deles outorgantes, com transcrição sob
nº 6.788, às fls. 39, do livro 3G, do 2º Ofício do Registro de Imóveis desta
Comarca - Álvaro Rossoni Clivatti, com certidão datada de 08 de maio de
2009.
Parágrafo Único. A referida cessão destina-se à ampliação da ESCOLA

ESTADUAL ADILES BORDIN – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO/ESCOLA MUNICIPAL
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DARIO BORDIN, para atendimento aos alunos da referida escola, sob a coordenação do
Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, PR.

Art. 5º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o imóvel
ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano constante da matrícula nº 7.109, com a seguinte
descrição: um terreno urbano, com área de 13.371,86 m2, que tem seu
ponto de partida no bordo da Rua D, interseção com a Rua existente, onde
denominou-se marco OPP, no rumo 40º18’00”SE, mediu-se 13,00 metros,
confronta com a Rua D até o marco 1, deste deflete à direita no rumo
50º18’00”SW, mediu-se 26,00 metros, confronta com o lote nº 04, até o
marco 02, deste deflete à esquerda no rumo 40º18”00”SE, mediu-se 47,94
metros, confrontando com os lotes nºs 4, 3, 2 e 1, ate o marco nº 03, deste
deflete à direita no rumo 43º18’00”SW, mediu-se 245,00 metros, confronta
com terras de Renate Ana Hirzinger, ate o marco nº 04, deste deflete à
direita no rumo noroeste, na distancia de 21,85 metros, confronta com a
estrada para União da Vitória, ate o marco nº 05, deste segue pelos bordos
da estrada no desenvolvimento de 165,80 metros, confrontando com o
bordo da estrada para União da Vitória, ate o marco nº 06, deste segue pelo
bordo da Rua existente no desenvolvimento de 126,10 metros ate o marco
OPP, inicio do caminhamento, confronta com o bordo da Rua existente,
conforme registro anterior matriculado sob nº 2.014 R.2/2.014, do 2º Ofício
do Registro de Imóveis desta Comarca - Álvaro Rossoni Clivatti, com
certidão datada de 12 de abril de 2011.
Parágrafo Único. A referida cessão destina-se à ampliação do COLÉGIO

ESTADUAL PEDRO STELMACHUK – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO/ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA AMÉLIA HOBI, para atendimento aos alunos da referida
escola, sob a coordenação do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória, PR.

Art. 6º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o imóvel
ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano constante da matrícula nº 16.538, com a seguinte
descrição: lote de terreno urbano sob nº 255, da quadra nº 345, setor 04,
distrito 02, situado á rua Judith Goss de Lima, no Bairro São Sebastião,
Distrito de São Cristóvão, no quadro urbano desta cidade de União da
Vitória, Estado do Paraná, constituído de parte da quadra nº 21 do
loteamento São Vicente, com área total de 4.800,00 m2, com as seguintes
medidas e confrontações: 60,00 metros de frente para a Rua Judith Goss de
Lima, 80,00 metros do lado direito, com a Rua Valdir João Zanetti, 80,00
metros do lado esquerdo, com a Rua Alfonso Francisco Ulrich e 60,00
metros com a linha de fundos, com os lotes nºs 1, 2, 3 e 4, de conformidade
com o croqui expedido pela Prefeitura Municipal de União da Vitória, em
26.06.1996, constantes na certidão do Cartório de Registro de Imóveis da 2º
Circunscrição Álvaro Rossoni Clivatti, datado de 14 de abril de 2011.
Parágrafo Único. A referida cessão destina-se à ampliação do COLÉGIO

ESTADUAL INOCÊNCIO DE OLIVEIRA – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO/ESCOLA
MUNICIPAL PROFESSORA MIGUELINA HESSA TREUKE, para atendimento aos alunos
da referida escola, sob a coordenação do Núcleo Regional de Educação de União da Vitória,
PR.

Art. 7º Fica o PODER EXECUTIVO MUNICIPAL autorizado a ceder o imóvel
ao GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ com a seguinte descrição:

“Lote de terreno urbano constante da matrícula nº 6350, com a seguinte
descrição: Imóvel A – um terreno urbano lote nº 331, quadra nº 42, setor 03
– cadastro municipal, antigos lotes nºs 01 a 16, quadra nº 07, do loteamento
Jardim Vitória, situado à Rua nº 09, no lugar Rio da Areia, no quadro urbano
desta cidade de União da Vitória, Estado do Paraná, com área total de
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6.342,00 m2, com as seguintes medidas e confrontações, 107,70 metros de
frente com a Rua nº 03, 60,00 metros do lado direito de quem do imóvel olha
a referida rua nº 03, com terreno de Roberto Samuel Petry, 60,00 metros do
lado esquerdo com a referida Rua nº 09, e 103,70 metros na linha de fundos
com a Rua nº 04. Imóvel B – um terreno urbano com área de 44.109,00 m2,
constituído pelas ruas nºs 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, do referido Jardim Vitória,
com seu registro anterior sob o nº 38.835, fls. 157, do livro nº 3-AQ do
Registro de Imóveis desta Comarca, com demais dados e características
constantes na certidão do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício
IBELMAR SELEME, datado de 25 de abril de 2011.
Parágrafo Único. A referida cessão destina-se à ampliação da ESCOLA

ESTADUAL JUDITH SIMAS CANELLAS/ESCOLA MUNICIPAL DUQUE DE CAXIAS, para
atendimento aos alunos da referida escola, sob a coordenação do Núcleo Regional de
Educação de União da Vitória, PR.

Art. 8º O termo de cessão de uso será lavrado pela Administração Pública
Municipal com prazo determinado de 25 (vinte e cinco) anos, contados da publicação da
presente lei, ficando o Município autorizado a utilizar as dependências dos imóveis ora
cedidos, para sua utilização como UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS.

Art. 9° Fica revogada a Lei Municipal n° 4094/2012, de 04 de setembro de
2012.

Art. 10.  Entra esta Lei em vigor na data de sua publicação.
União da Vitória, 26 de outubro de 2012.  

CARLOS ALBERTO JUNG

Prefeito Municipal 


