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Prefeitura Municipal de Grandes Rios

"'Av. Brasil. 967 - Fone (043) 474-1222
CEP 86845.000 - Grandes Rios - Paraná- - .

LEI 119 467194

Sd/IULA - AUTORIZA O EXECUTIVO AfUNICIPAL A

INSTITUIR CONO PER1NETRO URBANO -

NO AfUNIC1PIO DE GRANDES RIOS, lRE
A DE TERRAS QUE ESPECIFICA.

A CÂú!ARA tfUNICIPIlLDE GRANDI?S RIOS, Es tado

•

•

, .do Parana, aprovou e eu, PREFEIT@HUNICIPAL, sanezono a seguinte
•Lei:

Art. 19 - Fica institu,tdo como perlLtmetrourbano no Munie{pio de -I. .

Grandes Rios, o lote de terras rural denominado lote "X"-
H ,

parte da unifieaçao dos lotes n9s.-04 e 22, com a .area de
4.200,00m2 (quatro mil e duzentos metros quadrados], situ
ado na Gleba Ribeirão Bonito, 29 Seção em bairro Postinh~
com as seguintes divisas e confrontaçõesf APartindo do P0!1.
to 1/;. com o rumo de NE 819 529 SO, na distancia de 35,00 -

, H

metros ate encontrar o Ponto n9 Ol,ma confrontaçao com -a
H ,

unificaçao dos lotes 04 e 22; Deste ponto segue a direi-_
ta com o, rumo de SE 089 08' 110 na distância de )20,00 meti"
tros at;e encontar o Ponto n9.02, na confrontaçao com a uni- . -ficaçáo dos lotes n9s. 04 e 22; Deste ponto segue a direi
ta com o rumo s9 81952' NE, na distância de 35,00 metros--

, H

ate encontrar o Ponto n9 03, na confrontaçao com a unifica
çãó dos lotes n9. 04 e 22; Deste Ponto segue à direita pe:
la faixa de domJnio da PR 082 com o rumo de NO 08908' SE -

. "" '. ,
na distancia de 120,00 metros ate encontrar o ponto de Par
tida. . -

Art. 29 - O referido imóvel descrito no artigo anterior, se destina-
rá à construção do Conjunto Habitacional pela Companhia de

.. -, .•
Hab i.taçaodo Para.n!l-COflAPAR. .

Art. 39 - Esta Lei e~trar4 ~~ Vi90r~a d.
gadas as dzsposzçoes em co trt
EDIFlcIO DA PREFEITURA UUN ,P.4L., , . ""do Parana, aos 18 dzas do .

~
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PREFEITO l/UNICIPAL
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\._------- GRANDES RIOS

•
"A Ordem é o Progresso" J
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