ANO LVII

Cornélio Procópio, 6ª feira, 16 de Março de 2012

ATOS DO EXECUTIVO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 233/12
DATA: 15/03/12
SÚMULA: Autoriza o Executivo alienar áreas de terras que especifica e dá outras providências.
AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornélio Procópio,
Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas
por lei.
FAZ SABER
a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga
a seguinte
LEI COMPLEMENTAR:
Art. 1º - Fica autorizado o Executivo Municipal alienar, áreas de
terras, de sua propriedade, como se especifica.
IMÓVEL 01
Imóvel com a área de 384,00 m2, localizado no Jardim Bandeirantes,
registrado no CRI do 2º Ofício sob a matricula 2.530, identificado
como lote 15, quadra 234, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divida dos
lotes 14 e 15 da quadra 234, deste ponto segue em linha reta pelo
alinhamento predial da Avenida da Saudade, na distância de 13.40
metros até o marco nº01, deste ponto com deflexão a direito confrontando com o lote 12 numa distância de 49.90 metros até o
Marco nº02. Deste ponto segue com deflexão à direita, segue em
linha reta confrontando com área o lote 17, numa distância de
12.00 metros até o Marco nº03. Deste ponto segue com deflexão à
direita em linha reta confrontando com o lote 15, numa distância de
34.80 metros até o Marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 454,20 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 90.080,00 (Noventa mil e oitenta reais).
IMÓVEL 02
Imóvel localizado na Quadra 08 do Parque Residencial José Tibúrcio,
destacado da área maior de 4.086,56 m2, inscrito no CRI do 2º Ofício
desta Comarca sob a matrícula nº 8.868, de 04 de outubro de 2000,
com área de 1.497,83 m2, com as seguintes divisas e confrontações:
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Imóvel identificado como Lote 14C, da Quadra 11, com a área de 501,
276m2, inscrito no CRI do 2º Ofício desta Comarca sob a matricula nº
8435, de 05 de agosto de 1999, destacada da área maior de 5.000m2,
com as seguintes divisas e confrontações:
“Terreno de forma regular que começa no 0=PP (ponto de partida)
gravado na divisa dos lotes 01 e 14-C, deste ponto segue em linha reta
confrontando com os lotes 01. 01-A e 02 na distância de 33.87 metros
até o marco 01, deste ponto com deflexão à esquerda segue em linha
reta confrontando com o lote 15 da quadra 11, na distância de 14.80
metros, até o marco 02, deste ponto com deflexão a esquerda segue
em linha reta confrontando com o lote 14-B da quadra 11, na distância
de 33.87 metros até o marco 03, deste ponto com deflexão a esquerda
segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Maximiano
Cassaroti, na distância de 14.80 metros até o marco 0=PP (ponto de
partida) fechando assim o perímetro com área de 501,276 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 132.736,06 (Cento e trinta e dois mil, setecentos e
trinta e seis reais e seis centavos).
IMÓVEL 04
Imóvel com área de 1.839,20 m2, inscrito no CRI do 2º Ofício sob a
matrícula nº 13.327, de 21 de outubro de 2011, localizado na Quadra
181, da Vila Moreira, com as seguintes divisas e confrontações:
“Uma área de terra urbana com 1.839,20 metros quadrado constituída
pelo lote sem número da quadra 181,situada na Vila Moreira, desta
cidade de Cornélio Procópio com as seguintes divisas e confrontações: área irregular te frente para a Rua Quintino Bocaiúva, medindo
20,95 metros, confrontando com o lote 25, medindo 23,00 metros, confrontando com os lotes 25,24,23,22,21,19,18,17,16 e 15, medindo 96,78
metros, confrontando com o lote G1 e G2, medindo 19,20 metros,
confrontando com o lote G2, medindo 5,00 metros, confrontando com
os lotes 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, medindo 99,33 metros, confrontando com
o lote 19 da quadra 180 de proprietário Comunidade Cristã Betel de
Cornélio Procópio, medindo 25,00 metros, perfazendo uma área de
1.839,20 metros quadrados”
Valor do Imóvel: R$ 135.021,66 (Cento e trinta e cinco mil, vinte e um
reais e sessenta e seis centavos).
IMÓVEL 05
Imóvel localizado na Vila Seugling, identificado como Quadra 222, Lote
15, com a área total de 1.607,35m2, com as seguintes divisas e confrontações:

Valor do Imóvel: R$ 248.140,50 (Duzentos e quarenta e oito mil,
cento e quarenta reais e cinqüenta centavos).

“Começa no Marco 0=PP (ponto de partida), cravado no alinhamento
predial da Rua Joaquim Botas Margarido no ponto comum com Lote 16 da
Quadra 22. Do vértice PP segue-se até o vértice 1, com a distância de
17,47m, confrontando com Lote 16 da Quadra 222. Do vértice 1 seguesse até o vértice 2, com distância de 35,79m, confrontando com o Lote 16
da Quadra 222. Do vértice 2 segue-se até o vértice 3, com distância de
30,83 m, confrontando com Lotes 01,02 e 03, da Quadra 222. Do vértice
3 segue-se até o vértice 4, com distância de 46,78m, confrontando com
Lotes 06,07,08 e 09 da Quadra 222. Do vértice 4 segue-se até o vértice
5, cravado no alinhamento predial da Rua Joaquim Botas Margarido, com
distância de 43,13m, confrontando com Lotes 12 e 14 da Quadra 222.
Finalmente, segue-se pelo alinhamento predial da Rua Joaquim Botas
Margarido até o vértice 1 com distância de 12,48 m, fechando assim o
polígono descrito .”

IMÓVEL 03

Valor do Imóvel: R$ 310.054,47 (Trezentos e dez mil, cinqüenta e

“Terreno com frente para Rua projetada N, medindo 38,54 metros,
confrontando com a Rua Projetada N e T, com raio de 5,00 metros,
confrontando com a Rua Projetada T, medindo 32,70 metros, confrontando com área remanescente área verde I, medindo 35,54
metros, confrontando com área remanescente área verde I, medindo 37,53 metros, fechando assim o perímetro de área de 1.497,83
metros quadrados.”
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quatro reais e quarenta e sete centavos).
IMÓVEL 06
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Quadra 09-A, Lote 12A, com a área total de 360,00m2, com as seguintes
divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua
Presidente Castelo Branco. Do vértice 01 segue-se até o vértice
02, com distância de 36,00 m, confrontando nesse trecho com QC
– 092 / QL 009A / Lote 12. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03,
com distância de 10,00 m, confrontando nesse trecho com QC –
092 / QL 009A / Lote 03. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04,
cravado no Alinhamento predial da Rua Presidente Castelo Branco, com distância de 36,00 m confrontando nesse trecho com QC
– 092 / QL 009A / Lote 11. Do vértice 04 segue-se até o vértice 01,
pelo Alinhamento predial da Rua Presidente Castelo Branco com
distância de 10,00 m fechando assim o polígono descrito”
Valor do Imóvel: R$ 93.213,33 (Noventa e três mil, duzentos e
treze reais e trinta e trinta e três centavos).
IMÓVEL 07
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote
12, da Quadra 09-A, com a área total de 360,00m2, com as seguintes divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Presidente Castelo Branco. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02,
com distância de 36,00 m, confrontando nesse trecho com QC – 092
/ QL 009A / Lote 13. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com
distância de 10,00 m, confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL
009A / Lote 03. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no
Alinhamento predial da Rua Presidente Castelo Branco, com distância de 36,00 m confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL 009A
/ Lote 12A. Do vértice 04 segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial da Rua Presidente Castelo Branco com distância de 10,00
m fechando assim o polígono descrito”
Valor do Imóvel: R$ 93.213,33 (Noventa e três mil, duzentos e
treze reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 08
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado Quadra 08A Lote 11A, com a área total de 360,00m2, com as seguintes divisas
e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Tokuichi
Tsukuda. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02, com distância de
36,00 m, confrontando nesse trecho com QC – 090 / QL 008A / Lote
11. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com distância de 10,00
m, confrontando nesse trecho com QC – 090 / QL 008A / Lote 04.
cravado no alinhamento predial da Rua Tokuichi Tsukuda, com distancia de 36,00m confrontando nesse trecho com QC – 090 / QL
008A / Lote 06, do vértice 04 segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial da Tua Tokuichi Tsukuda com distância de 10,00m
fechando assim o polígono descrito “
Valor do Imóvel: R$ 93.213,33 (Noventa e três mil, duzentos e
treze reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 09
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote
11, da Quadra 08-A, com a área total de 360,00m2, com as seguintes divisas e confrontações:
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“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Tokuichi
Tsukuda. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02, com distância de
36,00 m, confrontando nesse trecho com QC – 090 / QL 008A / Lote 12.
Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com distância de 10,00 m,
confrontando nesse trecho com QC – 090 / QL 008A / Lote 04. Do vértice
03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento predial da Rua
Tokuichi Tsukuda, com distância de 36,00 m confrontando nesse trecho
com QC – 090 / QL 008A, do vértice 04 segue-se até o vértice 01, pelo
Alinhamento predial da Tua Tokuichi Tsukuda com distância de 10,00m
fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 93.213,33 (Noventa e três mil, duzentos e treze
reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 10
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote 02-C,
da Quadra 02-A, com a área total de 288,08m2, com as seguintes divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Mário
Concato. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02, cravado na Faixa de
domínio da A.L. L a 15 metros com distância de 41,00 m, confrontando
nesse trecho com QC – 084 / QL 04A / Lote 04. Do vértice 02 segue-se
até o vértice 03, cravado na Faixa de Domínio da A.L.L com distância de
15,00 m. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento predial da Rua Mário Concato, com distância de 35,59 m confrontando
nesse trecho com QC – 084 / QL 04A / Lote 05. Do vértice 04 segue-se
até o vértice 01, pelo Alinhamento predial da Rua Mário Concato com
distância de 9,00 m fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 46.070,66 (Quarenta e seis mil, setenta reais e
sessenta e seis centavos).
IMÓVEL 11
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote 05-A,
da Quadra 04-A, com a área total de 351,45m2, com as seguintes divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Mário
Concato. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02, cravado na Faixa de
domínio da A.L.L na com distância de 37,41 m, confrontando nesse
trecho com QC – 084 / QL 04A / Lote 04. Do vértice 02 segue-se até o
vértice 03, cravado na Faixa de Domínio da A.L.L com distância de 16,77
m. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento
predial da Rua Mário Concato, com distância de 33,70 m confrontando
nesse trecho com QC – 084 / QL 04A / Lote 06. Do vértice 04 segue-se
até o vértice 01, pelo Alinhamento predial da Rua Mário Concato com
distância de 17,85 m fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 71.247,68 (Setenta e um mil, duzentos e quarenta
e sete reais e sessenta e oito centavos).
IMÓVEL 12
Imóvel localizado no Jardim Bela Vista, identificado como Lote 04, da
Quadra 05-A, com uma área total de 2.493,87 m2, inscrito no CRI do 2º
Ofício desta Comarca sob matricula 8.656, com as seguintes divisas e
confrontações:
“Começa no marco lote nº 4, da quadra nº 05-A, com a área de 2.493,87
metros quadrados, localizado no Jardim Bela Vista, nesta cidade, com
as seguintes divisas e confrontações: Terreno de forma irregular que
começa no marco 0=PP(ponto de partida ) gravado na divisa dos lotes
01, 04 e 04-A da quadra 05ª; deste ponto segue em linha reta confrontando com o lote 01 na distancia de 12,00metros, até o marco 01; deste
ponto deflexão à direita confrontando com a faixa de domínio da RFFSAALL, na distancia de 60,54metros, até o marco 02; deste ponto deflexão
à direita confrontando com a quadra 18 Rua Antonio L. Cassiano e parte
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da quadra 10, na distancia de 65,51 metros, até o marco; deste
ponto deflexão à direita segues em linha reta confrontando com o
lote 03 (área do município) na distancia de 50,00 metros, até o marco
0=PP, fechando assim o perímetro com área de 2.493,87 metros
quadrados .”
Valor do Imóvel: R$ 266.960,29 (Duzentos e sessenta e seis mil,
novecentos e sessenta reais e vinte e nove centavos).
IMÓVEL 13
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote
03-A, Quadra 09-A, com a área total de 360,00m2, com as seguintes
divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Tokuichi
Tsukuda. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02, com distância de
36,001 m, confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL 009A / Lote
04. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com distância de 10,00
m, confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL 009A / Lote 12. Do
vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento predial da Rua Tokuichi Tsukuda, com distância de 36,00 m confrontando
nesse trecho com QC – 092 / QL 009A / Lote 03. Do vértice 04
segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial da Rua Tokuichi
Tsukuda com distância de 10,00 m fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 93.213,33 (Noventa e três mil, duzentos e
treze reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 14
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote
03, da Quadra 09-A, com a área total de 360,00m2, com as seguintes divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial da Rua Tokuichi
Tsukuda. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02, com distância de
36,001 m, confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL 009A / Lote
03A. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com distância de
10,00 m, confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL 009A / Lote
12. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento
predial da Rua Tokuichi Tsukuda, com distância de 36,00 m confrontando nesse trecho com QC – 092 / QL 009A / Lote 02. Do vértice 04
segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial da Rua Tokuichi
Tsukuda com distância de 10,00 m fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: 93.213,33 (Noventa e três mil, duzentos e treze
reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 15
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote
02-C, da Quadra 02-A, com a área total de 288,08m2, com as seguintes divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller. Do vértice 01 segue-se até o
vértice 02, com distância de 25,75 m, confrontando nesse trecho
com QC – 081 / QL 02A / Lote 04. Do vértice 02 segue-se até o
vértice 03, com distância de 11,25 m, confrontando nesse trecho
com QC – 081 / QL 02A / Lote 01. Do vértice 03 segue-se até o
vértice 04, cravado no Alinhamento predial do Prolongamento da
Rua Ebenezer M. Muller, com distância de 25,75 m confrontando
nesse trecho com QC – 081 / QL 02A / Lote 02B. Do vértice 04
segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller com distância de 11,25 m fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 78.711,97 (Setenta e oito mil, setecentos e
onze reais e noventa e sete centavos).
IMÓVEL 16
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote
02-B, da Quadra 02-A, com a área total de 288,08m2, com as seguintes divisas e confrontações:
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“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02,
com distância de 25,75 m, confrontando nesse trecho com QC – 081 /
QL 02A / Lote 02C. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com distância de 11,25 m, confrontando nesse trecho com QC – 081 / QL 02A / Lote
01. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento
predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller, com distância de
25,75 m confrontando nesse trecho com QC – 081 / QL 02A / Lote 02A.
Do vértice 04 segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial do
Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller com distância de 11,25 m
fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 59.431,60 (Cinqüenta e nove mil, quatrocentos e
trinta e um reais e sessenta centavos).
IMÓVEL 17
Imóvel localizado no Conjunto Vitória Regia, identificado como Lote 02-A,
da Quadra 02-A, com a área total de 288,08m2, com as seguintes divisas e confrontações:
“Inicia-se no marco 01, cravado no Alinhamento predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller. Do vértice 01 segue-se até o vértice 02,
com distância de 25,75 m, confrontando nesse trecho com QC – 081 /
QL 02A / Lote 02B. Do vértice 02 segue-se até o vértice 03, com distância de 11,25 m, confrontando nesse trecho com QC – 081 / QL 02A / Lote
01. Do vértice 03 segue-se até o vértice 04, cravado no Alinhamento
predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller, com distância de
25,75 m confrontando nesse trecho com QC – 081 / QL 02A / Lote 02
(Remanescente) Do vértice 04 segue-se até o vértice 01, pelo Alinhamento predial do Prolongamento da Rua Ebenezer M. Muller com distância de 11,25 m fechando assim o polígono descrito.”
Valor do Imóvel: R$ 76.221,89 (Setenta e seis mil, duzentos e vinte e
um reais e oitenta e nove centavos).
IMÓVEL 18
Imóvel com a área de 1.000,00 m2, localizado no Jardim Vale Verde,
identificado como lote 04, da quadra 01, inscrito no CRI do 2º Ofício sob
a matricula 11.080 do cartório de Registro 2º Oficio desta Comarca, com
as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes
03 e 04 da quadra 01, deste ponto segue em linha confrontando pelo
alinhamento predial da Rua Victor Marcelino Correia, numa distância de
40.00 metros até o Marco nº01; Deste ponto segue com deflexão à
esquerda, confrontando com área da Prefeitura Municipal de Cornélio
Procópio, numa distância de 25.00 metros até o Marco nº02; Deste ponto
segue com deflexão à esquerda, confrontando área da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, numa distância de 40.00 metros até o Marco
nº03; Deste ponto segue com deflexão à esquerda confrontando com o
lote 03 da quadra 01, numa distância de 25.00 metros até o Marco 0=PP,
ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 1.000,00 metros
quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 161.666,66 (Cento e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).
IMÓVEL 19
Imóvel com a área com 1.080,00 m2, inscrito no CRI do 2º Ofício da
Comarca sob a matricula nº 5.694, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravada no cruzamento da
Rua Pedro Baggio com Avenida Minoro Miyamoto, na distância de
24.00 metros até o marco nº01, deste ponto com deflexão à esquerda
confrontando com os lotes 19,18, 17, 16 numa distância de 45.00 metros
até o Marco nº02; Deste ponto segue com deflexão à esquerda, segue
em linha reta confrontando com o lote remanescente da área institucional
VII, numa distância de 24.00 metros até o Marco nº03; Deste ponto
segue com deflexão à esquerda seguem em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Pedro Baggio, numa distância de 45.00 metros até o
Marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de
1.080,00 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 237.400,00 (Duzentos e trinta e sete mil e quatro-
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centos reais).
IMÓVEL 20
Imóvel com a área de 1.974,89 m2, localizado na quadra 01, conjunto
Habitacional Vitória Régia, com as seguintes divisas e confrontações:
“Terreno com frente para Avenida Duque de Caxias medindo 30,31
metros, confrontando com os lotes 01, 02 ,03, 04, 05, medindo 68,06
metros, fundo confrontando com área remanescente pertencente
ao Município de Cornélio Procópio, medindo 30,37 metros, confrontando com área remanescente pertencente ao Município de Cornélio
Procópio, medindo 67,85 metros, fechando assim o perímetro de
área de 1.974,89 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 134.145,52 (Cento e trinta e quatro mil, cento
e quarenta e cinco reais e cinqüenta e dois centavos).
IMÓVEL 21
Imóvel com a área de 2.022,00m2, localizado o Jardim Bandeirantes,
adquirido por dação em pagamento, conforme Escritura Pública de
Dação em Pagamento, lavrada em 12/10/1979, do Tabelionato de
Notas Hanne Massud desta cidade, com as seguintes divisas e
confrontações:
“Terreno com frente para Avenida da Saudade, medindo 88,60 metros,
confrontando com a Rua Shogo Oyamada, medindo 44,95 metros,
confrontando com a Rua Anchieta, medindo 80,00 metros confrontando com Rua Primo Bozelli, medindo 5,60 metros, fechando assim
o perímetro de área de 2.022,00 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 426.706,66 (Quatrocentos e vinte e seis mil,
setecentos e seis reais e sessenta e seis centavos).
IMÓVEL 22
Imóvel com a área de 923,83m2, identificado como Área Remanescente 3, do Conjunto Ayrton Senna, inscrita no CRI do 2º Ofício desta
Comarca sob a matricula nº 12525, com as seguintes divisas e
confrontações:
“Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento
da Rua Monza com Avenida Armando Michelatto, deste ponto segue
em linha reta pelo alinhamento predial da Avenida Armando Michelatto,
na distância de 26,34 metros até o marco nº01, deste ponto com
deflexão à direita confrontando com área particular numa distância
de 40,85 metros até o Marco nº02; Deste ponto segue com deflexão
à direita, segue em linha reta confrontando com área particular e
área remanescente do Município numa distância de 15, 220 e 11,03
metros até o Marco nº03; Deste ponto segue com deflexão à direita,
segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Monza numa
distância de 29,94 metros até o Marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 923,83 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 96.461,71 (Noventa e seis mil, quatrocentos e
sessenta e um reais e setenta e um centavos).
IMÓVEL 23
Imóvel com a área de 1.764,19m2, localizado no Conjunto União,
destacado da área maior de 5.031,64 m2, inscrita no CRI do 2º Ofício
desta Comarca sob a matricula 7.515, com as seguintes divisas e
confrontações:
“Terreno com frente para Rua Arlindo Salles, medindo 41,20 metros,
confrontando com a Rua Isbrair Olino de Paula, medindo 38,93 metros,
confrontando com a área remanescente do município de Cornélio
Procópio,. Medindo 35.00 metros, confrontando com a área remanescente do município de Cornélio Procópio, medindo 60.13 metros,
fechando assim o perímetro de área de 1.764,19 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 243.114,90 (Duzentos e quarenta e três mil,
cento e quatorze reais e noventa centavos).
IMÓVEL 24
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Imóvel com a área de 293,10 m2, localizado no Jardim Pérola, identificado como Lote 17, da Quadra 12, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no marco PP=19,99 metros de cruzamento alinhamento prediais da rua I, e rua C; deste ponto com rumo magnético de 87º58’50" NW,
na distância de 24,43 metros até o marco I, trecho confrontando com os
lotes números 13 e 19; daí com deflexão á esquerda seguem com rumo
magnético de 2º05’34"SW, na distância de 12,00 metros até o marco
número 2, neste trecho confrontando com o lote nº3, daí com deflexão à
esquerda segue com rumo magnético de 87º58’50" SE, na distância de
12,00 metros, até o marco nº 2, neste trecho confrontando com o lote
número 2; daí com deflexão à esquerda, seguem pelo rumo magnético
de 67º58’50"SE, na distância de 24,42 metros até o marco Número 3,
localizado no alinhamento predial da rua C, neste trecho confrontando
com o lote número 16; daí com deflexão à esquerda, seguem pelo alinhamento predial da rua C, na distância de 12,00 metros com rumo magnético 2º05’34" NE até o marco número PP=0, ponto de partida, fechando
assim o perímetro com uma área total de 292,10 metros quadrados.”
Valor do Imóvel: R$ 72.861.80 (Setenta e dois mil, oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos).
IMÓVEL 25:
Imóvel com a área de 330,90 m2, localizado no Jardim Pérola, identificado como Lote 01, da Quadra 12, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no marco PP=0, cravado no início da arca do cruzamento do
alinhamento prediais da Rua General Euclides Zennóbio a rua I; deste
ponto segue em arca numa distância de 9,42 metros, até o marco número I, cravado no alinhamento predial da rua I; deste ponto segue pelo
alinhamento rua I, com rumo magnético de 87º58’58" SE, na distância de
10,94 metros, até o marco número 2; com deflexão à direita, segue com
rumo magnético de 2º05’34" SE, na distância de 19,99 metros, até o
marco número 3, neste trecho confrontando com número 19; daí com
deflexão à direita, segue com rumo magnético de 87º58’50" NW, na
distância de 163,94 metros até o marco número 04 cravado no alinhamento predial da rua General Euclides Zennóbio, neste trecho confrontando com o lote número 2; daí com deflexão à direita, segue pelo alinhamento predial da rua retro referida, com rumo magnético de 2º01’10" NE,
na distância de 13,99 metros, até o marco número PP-0, ponto de partida, fechando assim o perímetro com uma área total de 330,90 metros
quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 92.673.13 (Noventa e dois mil, seiscentos e setenta e três reais e treze centavos).
IMÓVEL 26
Imóvel com área de 292,98 m2, localizada no Jardim Pérola, identificado
como Lote 01, da Quadra 12, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no marco PP=0, cravado à 19,99 metros de cruzamento alinhamento prediais da rua General Zennóbio a rua I;deste ponto segue
com rumo magnético de 87º58’50" SE na distância com os lotes número 1 e 19; daí com deflexão à direita, segue com rumo magnético de
2º01’10" SE, na distância de 12,00 metros até o marco número 2, neste
trecho centralizando com lote 17; daí com deflexão á direita, segue
com rumo magnético de 87º58’50" NE, na distância de 24,41 metros
até o marco número 3, localizado no alinhamento predial da rua General Euclides Zennóbio, neste trecho confrontando com o lote número 3;
daí com deflexão à direita segue pelo alinhamento predial da rua referida, com rumo magnético de 2º01’10" NE, da distância de 12,00 metros
até a marca número PP=0, ponto de partida”
Valor do Imóvel: R$ 74.519,10 (Setenta e quatro mil, quinhentos e
dezenove reais e dez centavos).
IMÓVEL 27
Imóvel com a área de 292,80 m2, localizado no Jardim Pérola, identificado como Lote 03, da Quadra 12, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no marco PP=0, cravado a 31,99 metros de cruzamento alinhamento prediais da rua General Euclides Zennóbio a rua I; deste ponto
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segue com rumo magnético de 87º58’50" SE na distância de 24,41
metros até o marco I, trecho confrontando com o lote nº 2; daí com
deflexão à direita, segue com rumo magnético de 2º01’10" SW, na
distância de 12,00 metros até marco número 2, neste trecho confrontando com o lote nº 2, neste trecho confrontando com lote nº 2,
neste trecho confrontando com lote nº 16, daí com deflexão à direita
segue rumo magnético de 87º58’50" NW, na distância de 24,39 metros,
até o marco nº 3, localizado no alinhamento predial da rua General
Euclides Zennóbio neste trecho confrontando com o lote número 4;
daí com deflexão à direita, segue pelo alinhamento predial da rua
General Euclides Zennóbio com rumo magnético de 20º01’10" NE, na
distância de 12,00 metros até o marco nº PP=0, ponto de partida,
fechando assim o perímetro com uma área total de 292,90 m2.
Valor do Imóvel: R$ 69.821,86 (Sessenta e nove mil, oitocentos e
vinte e um reais e oitenta e seis centavos).
IMÓVEL 28
Imóvel com a área total de 292,92 m2, localizado no Jardim Pérola,
identificado como Lote 16, da Quadra 12, com as seguintes divisas
e confrontações:
“Começa no marco PP=0, cravado à 31,99 metros de cruzamento
alinhamento prediais da rua I, e rua C; deste ponto segue com rumo
magnético de 87º58’ NW, na distância de 24,41 metros até o marco
I, trecho confrontando com o lote nº 17; daí com deflexão à esquerda, segue com rumo magnético de 2º01’10" SW, na distância e 12,00
meros até o marco número 2, neste trecho confrontando com o lote
nº 3; daí com deflexão à esquerda segue com rumo magnético d
87º58’50"SE, na distância de 24,40 metros, até o marco nº 3, localizado no alinhamento predial da rua C, neste trecho confrontando
com o lote número 15; daí com deflexão à esquerda, segue pelo
alinhamento predial da rua C, rua rumo magnético de 2º05’34" NE, na
distância de 12,00 metros até o marco nº PP=0, ponto de partida,
fechando assim o perímetro com área total de 292,92 m2.”
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metros até o marco número 3, neste trecho confrontando com o lote 19;
daí com deflexão à esquerda, segue com rumo magnético de 87º58’50"
SE, na distância de 16,94 metros, até o marco número 4, cravado no
alinhamento prediais da rua C, neste trecho confrontando com o lote
nº17; deste ponto segue pelo alinhamento com o lote nº17; deste ponto
segue pelo alinhamento predial da rua retro referida, com rumo magnético de 2º05’34" NE, na distância de 13,98 metros até o marco PP=0
ponto de partida, fechando assim o perímetro com uma área total de
330,88 metros quadrados, conforme matrícula número 3.456 do Cartório de Registro de Imóveis do 1º Ofício da Comarca de Cornélio
Procópio-PR”.
Valor do Imóvel: R$ 119.129,60 (Cento e dezenove mil, cento e vinte e
nove reais e sessenta centavos).
IMÓVEL 31
Imóvel com a área de 1.000,00 m2, localizado no Residencial Dom Pedro
I, identificado como Lote 14, da Quadra 08-A, com as seguintes divisas
e confrontações:
“Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes
01 e 14 da quadra 08-A, deste ponto segue em linha reta confrontando
com os lotes 01 e 02, na distância de 24,01 metros até o marco nº 01,
deste ponto com deflexão à esquerda confrontando com os lotes 05,06,07
e 08 num a distância de 41,65 metros até marco nº 02; deste ponto
segue com deflexão à esquerda, segue em reta confrontando com área
remanescente da Prefeitura Municipal de Cornélio Procópio, numa distância de 24,01 metros até o marco nº 03, deste ponto segue com
deflexão à esquerda, seguem em linha reta pelo alinhamento predial da
Avenida Minoro Miyamoto, numa distância de 41,65 metros até o marco
0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 1.000
metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 165.000,00 (Cento e sessenta e cinco mil reais).
IMÓVEL 32

Valor do Imóvel: R$ 69.830,94 (sessenta e nove mil, oitocentos e
trinta reais e noventa e quatro centavos).
IMÓVEL 29
Imóvel com a área de 299,85m2, localizado no Jardim Pérola, identificado como Lote 19, Quadra 12, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no marco 0=PP, cravado no 16,94 metros do cruzamento
dos alinhamentos prediais da rua General Euclides Zennobio, e
rua I; deste ponto segue com rumo magnético de 2º01’10" SW, na
distância de 19,99 metros até o marco número 1; neste trecho
confrontando com o lote nº1; daí com deflexão à esquerda, segue
com rumo magnético 87º58’50" SE, na distância de 15,00 metros
até o marco número 2, neste trecho confrontando com os lotes 2
17; daí com deflexão à esquerda, segue com rumo magnético de
2º05’34" NE, na distância de 19,99 metros, até o marco número 3,
cravado no alinhamento prediais da rua 1, neste trecho confrontando com o lote nº18; daí com deflexão à esquerda, segue pelo alinhamento predial da rua 1, com rumo magnético de 87º58’50"NW,
na distância de 15,00 metros, até o marco número PP=0, ponto de
partida, fechando assim o perímetro com a área total de 299,85
metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 92.718,63 (Noventa e dois mil, setecentos e
dezoito reais e sessenta e três centavos).
IMÓVEL 30
Imóvel com a área de 330,88m2, localizado no Jardim Pérola, identificado como Lote 18, da Quadra 12, com as seguintes divisas e
confrontações:
“Começa no marco 0=PP, cravado no início do arco do cruzamento
dos alinhamentos prediais da rua “C”, e rua I; deste ponto segue em
arco numa distância de 9,43 metros, até o marco nº 1, cravado no
alinhamento predial da rua 1; daí segue pelo alinhamento predial
da rua 1, com rumo magnético de 87º58’50" SE, na distância de
10,93 metros até o marco número 2; daí com deflexão à esquerda,
segue com rumo magnético de 2º05’34" SW, na distância de 19,99

Imóvel com a área de 2.000,00 m2, localizado no Jardim dos Pioneiros,
identificado como Lote 42, da Quadra 11, com as seguintes divisas e
confrontações:
“Começa no marco 0=PP, ponto de partida, cravado na divisa dos lotes
03 e 42 da quadra 11, deste ponto segue em linha reta pelo alinhamento
predial da Rua João Henrique Jaqueta, na distância de 41,58 metros até
o marco nº 01 deste ponto com deflexão à esquerda confrontando com
o lote 02 e área remanescente do Município numa distância de 48,10
metros até o Marco nº 02; deste ponto segue com deflexão à esquerda,
segue em linha reta confrontando com área remanescente do Município
numa distância de 41,58 metros até o Marco nº 03; deste ponto segue
com deflexão à esquerda, seguem em linha reta confrontando com os
lotes 07, 06, 05, 04 e 03, numa distância de 48,10 metros até o Marco
0=PP, ponto de partida, fechando assim o perímetro de área de 2.000,00
metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 295.333,33 (Duzentos e noventa e cinco mil,
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 33
Imóvel com a área de 360,00m2 localizado na Vila Moreira, identificado
como Lote 02, da Quadra 163, com as seguintes divisas e confrontações:
“Terreno com frente para Rua Amazonas, medindo 12,00 metros, confrontando com o lote 01 – A, medindo 30,00 metros, confrontando com
o lote 12, medindo 7,20 metros, confrontando com o lote 11, medindo
12,50 metros, confrontando com o lote 02 – A, medindo 24,00 metros,
fechando assim o perímetro de área de 360,00 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 75.533,33 (Setenta e cinco mil, quinhentos trinta e
três reais e trinta e três centavos).
IMÓVEL 34
Imóvel com a área total de 1.850,00m2, localizado no Jardim Panorama,
identificado na Quadra 10, com as seguintes divisas e confrontações:
“Terreno com frente para Avenida dos Cravos, medindo 63,10 metros,
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confrontando com os lotes 12 e 15, medindo 33,90 metros, fundo
confrontando com os lotes 18, 19, 20, 21,22, medindo 62,76 metros,
confrontando com o lote 11, medindo 27,27 metros, fechando assim o perímetro de área de 1.850,00 metros quadrados”.

e/ou área verde, as áreas assim identificadas, descritas nesta lei.

Valor do Imóvel: R$ 310.833,33 (Trezentos e dez mil, oitocentos e
trinta e três reais e trinta e três centavos).

Gabinete do Prefeito, 15 de março de 2012.
Amin José Hannouche
Prefeito
Claudio Trombini Bernardo
Procurador Geral do Município

IMÓVEL 35
Imóvel com a área de 404,00m2, localizado no Jardim Vitória Régia,
identificado como Lote 06A, da Quadra 07A, com as seguintes divisas e confrontações:
“Começa no marco 0=PP (ponto de partida), cravado no alinhamento predial da Travessa Geraldo Araújo, na distância de 40,00
metros da esquina da Travessa Geraldo Araújo com a Rua Presidente Castelo Branco, Jardim Vitória Régia. Deste ponto segue em
linha reta pelo alinhamento predial Travessa Geraldo Araújo na
distância de 10,00 m, até o marco 01. Deste ponto com deflexão de
90º a direita segue em linha reta confrontando com o Lote 06, na
distância de 41,60 m, até o marco 02. Deste ponto com deflexão à
direita segue em linha reta confrontando com a faixa de domínio da
linha férrea – ALL, na distância de 10,28 m, até o marco 03. Deste
ponto, com deflexão à direita segue em linha reta confrontando
com o lote 07 A na distância de 39,20 m, até o marco 0=PP (ponto
de partida), fechando assim o perímetro com área de 404,00 metros
quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 94.357,32 (Noventa e quatro mil, trezentos e
cinqüenta e sete reais e trinta e dois centavos).
IMÓVEL 36
Imóvel com a área de 660,00 m2, localizado na Vila Moreira, identificado pelos Lotes 26, 27 e 28, da Quadra 150, com as seguintes
divisas e confrontações:
“Começa no Marco 0=PP, ponto de partida, cravado no cruzamento
das Rua Paula Gomes e Rua Nair Dantas Canário, deste ponto
segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Paula Gomes, na distância de 22,00 metros até o marco nº01, deste ponto
com deflexão a direita confrontando com o lote 13 numa distância
de 30,00 metros até o Marco nº02; Deste ponto segue com deflexão
à direita, segue em linha reta confrontando com área o lote 14
numa distância de 22,00 metros até o Marco nº03; Deste ponto
segue com deflexão à direita, seguem em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Nair Dantas Canário, numa distância de
30,00 metros até o Marco 0=PP, ponto de partida, fechando assim
o perímetro de área de 660,00 metros quadrados”.
Valor do Imóvel: R$ 177.200,00 (Cento e setenta e sete mil e
duzentos reais).
Art. 2º - O pagamento dos imóveis referidos no artigo anterior poderá ser parcelado em até 03 (três) vezes de partes iguais, sendo a
primeira parcela paga no ato da arrematação e as demais em 30
(trinta) e 60 (sessenta) dias após.
Art. 3º - A alienação será realizada através de processo licitatório
na modalidade de leilão, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas
alterações.
§1º - O Edital de Leilão disporá sobre as condições de pagamento,
bem como estipulará demais exigências.
§2º - O leilão será realizado por leiloeiro registrado na JUCEPAR.
Art. 4º - A escritura pública será concedida aos adquirentes, depois
da quitação total do débito, desde que cumprida a exigências.
Parágrafo único - As despesas notariais relativas à escritura
e respectivo registro correrão por conta do adquirente.
Art. 5º - Fica o Executivo autorizado a fixar demais regras necessárias à outorga da escritura, bem como adotar outros procedimentos
indispensáveis ao cumprimento da Lei.
Art. 6° - Ficam desafetadas, da destinação original como institucional

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
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