
Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste

IMÓVEL URBANO.

Paraná
Rua Presidente Castelo Branco, 597 Fone: (0452) 72.1141

O i a m a n I e O' O e s I e

LEI N9 016/89

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

C,JIl3INETEDO PREFEITO MUNICIPAL DE DIA"IAN'l'ED'OESTE,

Aos nove dias do mês de Junho de 1989.

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

te n9 03 numa extensão de 35,00 mts; ã LESTE limitando-se com o lo

Art. 49 - Esta Lei entrará em vi<]or na nata de sua publicação, re-

vogadas as disposições em contrário.

te n9 05, medindo 35,00 mts.

através do Decreto Lei n9 008/89.

com o lote n9 16, medipdo 13,00 mts; ã OESTE limitando-se com o lo

aprovou, e Eu, Prefeito Mun~cipal, sanciono a seguinte Lei:

com a Rua !!inas Gerais medindo 13,00 P1etros; ao SUL limitando - se

Oe~te, no valor de NC7.$ 1.900,00,área esta limitando-se: ao NORTE

Art. 39 - Parte da área constante no artigo 19 desta Lei, destina-

Art. 29 - Será parte inte<]rante da presente Lei, o Laudo de avalia

ção efetuada pela Comissão designada p~lo Chefe do Poder Executivo

adquirir de Enoque Clarindo da Silva urna área de terra com 455,00
2m compreendido na quadra n9 18 do perímetro urbano de Diamante D'

se a ampliação da Prefeitura Municipal.

SOMULA - AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXEClITIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR
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LAUDO DE AVALIAÇl'i.ODE IM~VEL

Conforme decisão da Comissão de Avaliação designa-

da pelo Decreto n9 008/89, para avaliação da área da quadra n9 18
2com área de 455,00 m do loteamento urbano de Diamante D'Oeste~e~

te MunicIpio com as seguintes confrontações: ao NORTE limita -se

•
•

com a Rua Minas Gerais, medindo 13.00 mts; ao SUL limita-se com,

o lote n9 16, medindo 13,00 mts; a LESTE limita-se com o lote n9

05, medindo 35,uO mts; ã OESTE limita-se com o lote n9 03 numa ex

tensão de 35,00 Qts. ~rea esta pertencente ão Srr Enoque Clarindo

da Silva, ora em proposta de venda foi avaliada pela Comissão no

valor de NCZ$ 1.900,00 (Rim mil e novecentos cruzados novos).

Na reunião de avaliação fizeram-se presentes os se

EliasJOSé~

guintes membros:
.-Lí,', ,
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Hé~
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r Appelt

da

,
I Diamante D'Oeste, 19 de maio de 1989.
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Prefeitura Municipal de Diamante D'Oeste
•• Rua Presidente Castelo Branco, 597 Fone: (0452) n.1141

C E P 8 5. 8 5 6 O i a In a n I e O' O e s I e Paraná

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IM6VEL

Conforme decisão da Comissão de Avaliação designada pelo

te Município com as seguintes confrontações: ao NORTE numa exte~

são de 14.00 metros confrontando-se com a Rua Paraíba; ao LESTE•
Decreto

área de

n9 008/89, para avaliação da área
2490.00 m do loteamento urbano de

da quadra n9 07 com

Diamante D'Oeste,nes-

numa extensão de 35.00 metros confrontando-se com a Rua são Pau

lo; ao SUL numa extensão de 14.00 metros confrontando-se com o

lote n9 13; ao OESTE numa extensão de 35.00 metros confrontando-

se com o lote n9 06. ~rea esta pertencente a Imobiliária Diaman

te D'Oeste Ltda,ora em proposta de venda foi avaliada pela Co-

missão no valor de NCZ$ 850,00 (oitocentos e cinquenta cruzados

novos) .

Na reunião de avaliação fizeram-se presentes os seguintes

membros:

fJldfafi?lor:?~~Jl/;,J"
3

Elias

nçalve~
Diamante D'Oeste, 05 de junho de 1989 .
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