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LEI N° 16/2009
SÚMULA: Altera o perímetro urbano do município de
Diamante D'Oeste e dá outras providências,

A Câmara Municipal de Diamante O'Oeste, Estado do Paraná, Aprovou, e Eu,
Prefeita Municipal, sanciono a Seguinte:

LEI
Artigo 1° Ficam transformadas em perímetro urbano

as áreas rurais constituídas por parte do lote rural n°. 144.A com 56.701,00 m2 (cinqüen.
ta e seis mil setecentos e um metros quadrados), e lote 145-A com 42.144,00 m2 (qua-
renta e dois mil cento e quarenta e quatro metros quadrados), totalizando 98.845,00 m2

(noventa e oito mil oitocentos e quarenta e cinco metros quadrados) sendo que todos
pertencem a Gleba 04 do Imóvel Rio Paraná.

Parágrafo Único. As áreas que trata o caput deste
artigo possuem os seguintes limites e confrontações:

I - área de 56.701,00 m2
, constituída pelo lote rural

nO.144-A da Gleba 04 do Imóvel Rio Paraná, limita-se com: ao norte com parte do lote
145-A da Gleba 04 e com o Imóvel Colõnia Rio quarto da gleba 02 terceira parte do qual
está separado por uma estrada, a leste com parte do lote 143-A da gleba 04 e com o
imóvel colônia Rio Quarto da Gleba 02 terceira parte, do qual está separado por uma
estrada, ao sul parte do lote 143-A da gleba 04 e com parte dos lotes 143 e 144 da gleba
04, dos quais está separado pela estrada estadual PR 488, a oeste com parte do lote
145-A da gleba 04 e com parte do lote 144 da gleba 04, do qual está separado pela es-
trada estadual PR 488.

11 - área de 42.144,00 m2
, constituida pelo lote rural

n°. 145-A da Gleba 04 do Imóvel Rio Paraná, limita-se com: ao norte, com parte do lote
146-A, da Gleba 04 e com o Imóvel Colônia Rio Quarto, da Gleba 02, 3" parte, do qual
está separado por uma estrada, a Este, com parte do lote 144-A, da gleba 04 e com o
Imóvel Colônia Rio Quarto, da gleba 02, 3" parte, do qual está separado por uma estra-
da, ao Sul, com parte do lote 144-A, da gleba 04, com o lote 144 e com o lote 145, da
gleba 04 dos quais está separado pela Estrada Estadual Pr-488, e a oeste, com parte do
lote 146-A, da gleba 04 e com o lote 145, da gleba 04, do qual está separado pela Es-
trada Estadual PR-488.

Artigo 2° - As áreas objeto desta lei localizam-se na
região leste do perimetro urbano da cidade de Diamante O'Oeste, ligadas ao perímetro
da cidade pela Av. Paraná e PR 488.

Artigo 3° - As áreas de que trata o artigo primeiro
desta lei são de propriedade particular e se destinam a implantação de um projeto de
construção de uma escola municipal

Artigo 4° :S'Ía Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições e co trário.

Gabinete da Prefeita unte ai de DI mante O'Oeste
Aos vinte e dois dia~ mêS. aio d dois mil e nove.
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