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LEI N9 011/89

PARANÁ

SÚMULA - AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR

IMQVEL URBANO.

A Câmara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Paraná

aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

•
Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a

• adquirir de João Gonçalves de Oliveira uma área de terra

10.137,00 mL compreendido pela quadra n9 14 do perímetro

com

urbano

•

\

de Diamante D'Oeste, no valor de NCZ$ 8.500,00, área esta limitan

do-se: ao norte com a Rua Pernambuco medindo 93,00 metros; a les-

te, limita-se com a Rua Belo Horizonte, medindo 109,00 metros; a

oeste, limita-se com a Rua são Paulo, medindo 109,00 metros; ao

sul, limita-se com a Rua Paraíba, medindo 93,00 metros.

Art. 29 - Será parte integrante da presente Lei, o laudo de ava-

liação efetuada pela Comissão designada pelo Chefe do Poder Exe-

cutivo, através do Decreto Lei n9 008/89.

Art. 39 - Parte da área constante no Artigo 19 desta Lei, desti-

na-se â construção do moinho colonial.

Art. 49 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicaçâo,re-

vogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE,

Aos dez dias do mês de Abril de 1989.
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ALBERI HAMkR~~~EIR~~
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PreÍeito Municipal
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL

Conforme decisão da Comissão de Avaliação designa-
do pelo Decreto n9 008/89, para avaliação da área da quadra n9

214 com area de 10.137,00 m do loteamento urbano de Diamante D'
Oeste, neste Municipio com as seguintes confrontações:ao NORTE,l.!.
mita-se com a Rua Pernambuco, medindo 93,00 metros;ao SUL, limi-
ta-se com a Rua Paraiba, medindo 93,00 metros; a LESTE, limita-se
com a Rua Belo Horizonte, medindo 109,00 metros, e a OESTE, limi-
ta-se com a Rua são Paulo, medindo 109,00 metros, Ârea esta per-
tencente ao Sr. João Gonçalves de Oliveira, ora em proposta dei
venda foi avaliada, pela Comissão no valor de NCZ$ 8.500,00 (oito
mil e quinhentos cruzados novos) .

Na reunião de avaliação fizeram-se presentes os se
guintes membros:

• José

Diamante O'Oeste, 27 de março de 1989.
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LAUDO DE AVALIAÇ~O DE IMOVEL

Conforme decisão da Comissão de Avaliação designa-
do pelo Decreto n9 008/89, para avaliação da área da quadra n9
14 com área de 10.137,00 m2 do loteamento urbano de Diamante O'
Oeste, neste Municlpio com as seguintes confrontaçõe&lao NORTE,l!
rnlta-se com a Rua Pernambuco, medindo 93,00 metros;ao SUL, limi-
ta-se com a Rua Paralba, medindo 93,00 metros; a LES~E, limita-se
com a Rua Belo Horizonte, medindo 109,00 metros, e a OESTE, limi-
ta-se com a Rua são Paulo, medindo 109,00 metros, Ârea esta per-
tencente ao Sr. João Gonçalves de Oliveira, ora em proposta de/
venda foi avaliada, pela Comissão no valor de NCZ$ 8.500,00 (oito
mil e quinhentos cruzados novos).

Na reu~ião de avaliação fizeram-se presentes os se
guintes membros:

José Eurenides Elias

• Joel Pereira

Hélio Luis de Almeida

Jair Gon alves Nunes

Sardi Olair Appelt

Wenceslau Pires

• Diamante D'Oeste, 27 de março de 1989.
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