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SÚMULA - AUTORIZA O CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ADQUIRIR
•HlOVEL,

,A C~mara Municipal de Diamante D'Oeste, Estado do Parana
aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art, lQ- Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a
,adquirir uma area de terra com 0,1239 ha (doze ares e trinta e no

ve centi~r8s), do Sr. Pedro Castorino Tomaczeski atrav~s de seu
procurador 'S'r.Sebastião Xavier da Silva, compreendida do Lote r.!;!

, ,ral nQ 102 da gleba 04 do Imovel Rio Parana, no valor de ..••.• ~
350,000,00 (trezentos e cinquenta mil cruzeiros).
Art. 2Q- Será parte integrante da presente Lei, o Laudo de avalia
ção efetuado pela Comissão designada pelo Chefe do Poder Executi-
vo atrav~s do Decreto nQ 08/89 de 06/03/89, e memorial descritivo

•da area.

Art, 3º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DIAMANTE D'OESTE
Aos 16 dias do mês de outubro de 1,991,

,A~/l ,
Alber~.Pinhei,

Prefeito Municipal
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LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IM6VEL

102 da Gleba 04 situada no imóvel denominado Rio Paraná com li-

- .(doze ares e trinta e nove centiares), referente ao lote ruraln9

Conforme decisão da Comissão de Avaliação desig-
nada pelo Decreto n9 08/89, parà avaliação da área de 0,1239 ha

, mites e confrontações seguintes; -NORTE: com parte do lote 100

Appelt

•

da Gleba 04, ESTE com parte do lote 100 da Gleba 04 e com o lote
36 da mesma Gleba, do qual está separado pela Estrada são Salva-

. .dor: SUL: com parte do lotealOl da GlebR 04 e com o lote 37 da
mesma Gleba, do qual está separado' pela Estrada são scilvador e,
OESTE: com parte do lote 100 com o lote 101 da Gleba 04. ~rea es
ta pertencente ao Sr. Pedro Castorino Tomaczeski, ora em propos-
ta de venda foi avaliada pela Comissão no valor de CR$ 350.000,00

(trezentos e cinquenta mil cruzeiros).
Na reunião de avaÍiação fizeram-se presentes os

seguintes membros:
Diamante D'Oeste, 18 de setembro de 1991 •

Hélio Luiz de Almeida

-li. Pedro Gomes Sobrinho
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