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SÚ!>1UIA- AUIDRIZAO CHEFE00 EXEX::lJrIVO/1UNICIPALA AI:QUIRIRn-íiVEL.

A câmara ~1uni.cipal de Dimante D'oeste, Estado do Paraná
aprovou e eu prefeito Municipal, sanciono a seguinte lEI:

• Art. 01 - Fica o Chefe do Poder Executivo Hunicipal , autoriazado a

adquirir uma área de terra a:::m:10.662,21 m2 (dez mil, sei~
sentas e sessenta e dois metros e vinte e umcentimento) do

Sr. Aureleio Perez Gimenez, desmembradodo Lote Rural n942-B

situado na gleba n9 2, 39 Parte de Colonia Rio Quarto, neste
Município.

Art. 02 - O valor previamente avaliado é de CR$70.00.000,00 ( setenta

milhÕes de cruzeiros), conforne Laudo de avaliação efetuado
pela a:::missãodesignada pelo chefe do Executivo através do

Decréto n9 018/93 de 01 de fevereiro de 1993.

• Art. 03 - Fica a:::moparte integrante desta Lei o laudo de avaliação, Ma
pa e Memorial Descritivo da área.

Art. 04 - A a:::mprado imóvel, objeto desta Lei, destina-se a doação em

Lei Canplementar para a Instalação de umLaticínio no ~1uni.cí-
pio.

Art. 05 - Esta Lei entrará emvigor na data de sua publicação, revogan-
do-se as disposições em contrário.

GllBINETE00 PREFEI'IOI1UNICIPAL
Aos 26 de abril de 1993

Prefeito 11uni.cipal
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•
•ClJnfome decisiio <laCC1nis!!oode Avaliação doal~

d!l paio DOCRE'lD N9 OlA/93, fica aVI111,,!lit n nro" de 1. 685,46 M
2

( 1f\ll'&Ji',1

mil BeisOP.nt08e oi tenta e cinco ll)~t..JX18quac1r"dos o CJUarentae seis ~

rado, no perIlllctro urbano neste ~ll.lnidpto.

fimn esta fX,rtenc,-, no!! SenhormJ Claudio Piovezana

o Elpidio Piovezal1a, orn <30 proposL' foi avalia0" em:cR$ 40.000.000,00,
(qtlI.tt'CI1ta mtJhi'ie", do cnlze1ros) I pclofl se<~1ntes l1Y:'!11hrosda ron1ssãol

•
})i;lITl;U\~.8 n'Oeste, lO ele maio de 1993.
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