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LEI N° 3.475/2015 

Aprova o LOTEAMENTO RESIDENCIAL FREI JOÃO 
do Imóvel Chácara n° 201-G, da Unificação de Parte 
das Chácaras nos 201 e 201-F, situado no Quadro 
Urbano do Município de Chopinzinho, matrícula n° 
27.736. 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe 

são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI: 

Art.1° -Aprova o LOTEAMENTO RESIDENCIAL FREI JOÃO, Imóvel Chácara n° 201-G, 

da Unificação de Parte das Chácaras nos 201 e 201-F, situado no Quadro Urbano do 

Município de Chopinzinho, com área de 29.633,40m2
, (vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três 

metros quadrados e quarenta decímetros quadrados), sem benfeitorias de propriedade de 

Loteamento Cenci Ltda, inscrita no CNPJ 'sob no '13.423.562/0001-90, conforme Matrícula n° 

27.736 do Registro de Imóveis de Chopinzinho, de acordo com as especificações constantes em 

respectivo projeto anexo. 

Art. 2°- O Loteamento será denominado-"RESIDENCIAL FREI JOÃO". 

Art. 3°- O Zoneamento Urbano como Zona de Uso Misto 2 (ZUM2), com os respectivos 

tipos de usos predominantes conforme Lei de Zoneamento n° 2.106/2006 alterada pela Lei no 

3.313/2014, de 31/07/2014,com os seguintes parâmetros: 

a) Taxa de Ocupação Máxima: 60%; 

b) Coeficiência de Aproveitamento Máximo: 1 ,2; 

c) Altura máxima (no de pavimentos): 02; 

d) Área Mínima 250,00m2
; 

e) Testada mínima: 10,00m; 

f) Recuo Frontal Mínimo: 3,00m (para os terrenos de esquina serão consideradas duas 

frentes. A secundária terá recuo mínimo de 40% do estabelecido no recuo frontal da zona. 

A frente principal será determinada pela hierarquia de vias estabelecidas pelo Mapa do 

Sistema Viário); 

g) Afastamento Mínimo: 1 ,50m (elementos construtivos de até 4,50m de altura podem 

encostar-se às divisas laterais); 
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h) Taxa de Permeabilidade: 20%. 

Art. 4° -A área loteada tem os seguintes lotes e quadras: 

I - Quadras assim distribuídas: 

Quadra Quantidade de Lotes 

01 10 
02 08 
03 14 
04 17 
05 03 
06 08 

TOTAL 60 

11 - Vias de acessos e passeio: 

- 06 ruas com área de (pista+passeio) 
- 60 lotes agrupados em 06 quadras com área de 
-Total · 

Área (m2
) 

4.780,50 
2.824,16 
4.030,30 
4.719,10 
1.034,55 
2.464,21 

19.852,82m2 

Numeração 
dos lotes 

01 a 10 
01 a 08 
01 a 14 
01 a 17 
01 a 03 
01 a 08 

9.780,58m2 

19.852,82m2 

29.633,40m2 

Art. 5° - Ficam as vias de circulação do Loteamento de que trata esta lei, classificadas 

conforme descrição abaixo e com as seguintes dimensões mínimas: 

Nomenclatura das Ruas Classificação Caixa Pista de Passeios Area (m2
) 

das vias da Via Rolamento Laterais 

Rua Milton Santos Local 14,00 9,00m 2,50m 1.531,76 

m 

Rua Aluísio Azevedo Local 14,00 9,00m 2,50m 1.419,66 

m 

Rua Antônio de Quadros Local 14,00 9,00m 2,50m 2.417,80 

m 

Rua Irmã Thereza Furigo Local 14,00 9,00m 2,50m 1.311,16 

m 

Rua Silvio de Oliveira Chichorro Local 14,00 9,00m 2,50m 3.016,00 

m 

Rua Pedro de Oliveira Bueno Local 15,00 10,00m 2,50m 84,20 

m 

Area Total das vias 9.780,58m2 

(pista+ passeio) 
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Art. 6°- Quando do registro deste loteamento, passa a integrar ao domínio do 

Município, os Lotes n° 07, 08, 09, e 1 O da Quadra n° 01, com área de 2.851 ,35m2 (dois mil, 

oitocentos e cinquenta e um metros quadrados e trinta e cinco decímetros quadrados) e o Lote 

no 01, da Quadra no 06, com área de 265,1 Om2 (duzentos e sessenta e cinco metros quadrados 

e dez decímetros quadrados), totalizando área de 3.116,45m2 (três mil, cento e dezesseis 

metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados), conforme prevê o§§ 3° e 4°, do 

Art. 6° da Lei Municipal n° 2.121/2006 e os artigos 4° e 22 da Lei Federal n° 6.766/79. 

Art. 7°- No ato de Registro do Projeto de Loteamento, 50% (cinquenta por cento) da área 

a ser loteada será caucionada ao Poder Público Municipal, mediante escritura pública, em 

garantia às obras de urbanização a serem realizadas, como pavimentação, drenagem, 

saneamento (água e esgoto), energia elétrica e iluminação pública, as quais deverão ser 

executadas até no máximo em 01 (um) ano a partir da aprovação do Loteamento, de acordo com 

o artigo 21, da Lei Municipal2.121/2006 e suas alterações. 

Parágrafo único - Os lotes a serem caucionados ao Poder Público, mediante escritura 

pública, em garantia são: Lotes no 01, 03 e 06 da Quadra no 01; Lotes no 01 a 08 da quadra 02; 

Lotes 03, 05, 08, 11, 14 da quadra 03; e os Lotes no 01 a 17 da quadra 04. 

Art. 8° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPI 0-PR, 23 DE OUTUBRO DE 2015. 

Publicado no Jornal 
Gazeta Regional 

w3f6 de t1J Jo /2015 pg no 213 
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EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA 

A Secretaria de Planejamento vem à presença de Vossa 
Excelência, 

INFORMAR E REQUERER 

O empreendimento Loteamento Residencial Frei João foi analisado e 

APROVADO, haja visto que toda documentação solicitada foi entregue e aceita. 

ISTO POST<?, requer-se que seja dada continuidade ao trâmite legal 

cabível, projeto de lei, para aprovação do loteamento junto à Câmara dos Vereadores. 

surgir. 

Segue anexo a documentação pertinente ao processo. 

Colocamo-nos a disposição para toda e qualquer dúvida que venha a 

Chopinzinho, 15 de Setembro de 2015. 

~o..\.'.t-z....~. ~:~L 
Talita Baseggio Kaminski 

Responsável p/ Secretaria de Planejamento 

~P-REFEITURA MUNlciPALÔE , 
CHOPINZINHO • PR 

1 a ~u. 2o15 

Protocolo no . )q5:J 
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FICHA RESUMO DE EMPREENDIMENTO 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL FREI JOÃO 

As informações contidas nessa ficha foram obtidas das Pranchas Aprovadas do 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL FREI JOÃO, portanto, as mesmas podem ser confrontadas. 

1) IMÓVEL: Chácara n9 201-G 

2} MATRÍCULA Nº: 27.736 

3) PROPRIETÁRIO: LOTEAMENTO CENCI LTDA 

4} ÁREA DE MATRICULA: 29.633,40 m2 

5) ÁREA A SER LOTEADA: 79.633,40 m2 

6) ZONEAMENTO: Parte em ZUM-2 (Zopa de Uso Misto 2). Com os seguintes parâmetros: 

• Taxa de Ocupação Máxima: 60%; 

• Coeficiente de Aproveitamento Máximo: 1,2; 

• Altura máxima (nº de pavimentos): 02; 

• Área Mínima: 250,00m2
; 

• Testada Mínima: 10,00m; 

• Recuo Frontal Mínimo: 3,00ml1l; 

• Afastamentos Mínimos: 1,50m(3
); 

• Taxa de Permeabilidade: 20%. 

7) Informações referentes a lotes e quadras, vide Tabela 1 abaixo. 

Tabela 1-Lotes e Quadras 

Quadra 
Quant. 

Área (m2} 
Numeração 

de Lotes dos lotes 

01 10 4.780,50 Ola 10 

02 08 2.824,16 Ola 08 

03 14 4.030,30 01 a 14 

04 17 4.719,10 01 a 17 

os 03 1.034,55 01 a 03 

06 08 2.464,21 01 a 08 

TOTAL: 60 19.852,82 m2 
I 

(l) Para os terrenos de esquina serão consideradas duas frentes. A secundária terá recuo mínimo de 40% do estabelecido no recuo 
frontal da zona. A frente principal será determinada pela hierarquia de vias estabelecidas pelo Mapa do Sistema Viário. 

(l) Elementos construtivos de até 4,50~ de altura podem encostar-se às divisas laterais. 
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OBS-01: Os lotes 07, 08, 09 e 10 da quadra 01 e o lote 01 da quadra 06, serão doados a 

Prefeitura Municipal conforme prevê o Art. 6º, § 3º e § 4º da Lei nº 2.121/06 (Parcelamento 

de Solo Urbano). A área total correspondente a esses lotes é de 3.116AS m2
• 

8) Informações referentes às vias de acesso e passeio, vide quadro 02 abaixo: 

Tabela 2 -Vias de acesso e passeio 

Nomenclatura das Ruas Área (m2
) I 

R. Milton Santos ! 1.531,761 

R. Aluísio Azevedo 1.419,66 

R. Antônio de Quadros 2.417,80 

R. Irmã Thereza Fur'igo 1.311,16 

R. Silvio de Oliveira Chichorro 3.016,00 

R. Pedro de Oliveira Bueno 84,20 

Área total das vias (pista + passeio): 9.780,58 

OBS-02: A via terá 14,0 metros, sendo 9,00 metros de pista de rolamento e 2,5 metros de 
passeio de cada lado. 

9) Fica caucionado em favor do Município os lotes 01, 03 e 06 da quadra 01, os lotes 01 a 08 da 

quadra 02, os lotes 03, OS, 08, 11, 14 da quadra 03, os lotes 01 a 17 da quadra 04, em 

garantia das obras de pavimentação, de_ drenagem, de saneamento (água e esgoto), de 

energia elétrica e iluminação pública, as quais deverão ser executadas até no máximo 01 ano 

a partir da aprovação do loteamento, de acordo com a lei municipal 2.121/2006 e suas 

alterações. 

10) Constar em lei a questão da respc;>nsabilidade técnica dos profissionais (projetistas e 

executores) envolvidos no empreendimento, principalmente no que tange a vícios e defeitos 

que possam ocorrer em virtude de projeto e/ou execução. 

Chopinzinho, 14 de Setembro de 2015. 

'lM-tA 

Secretaria de Planejamento Rona1dó M. Martms 
' Engenhetro Ci-wl 

CREA-PR 1.18208/() 
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. CHOPINZINHO, 31 DE JULHO DE 2015. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

A/C: Departamento de Urbanismo 

REQUERIMENTO 

LOTEAMENTO CENCI LTDA, inscrita no CNPJ: 13.423.562/0001-90, 

localizada n Av. XV de novembro 4.490, sala n° 09, Centro, na cidade de Chopinzinho, 

estado do Paraná, vem por meio deste requerer junto a Prefeitura Municipal de 

Chopinzinho a aprovação do Projeto Final do Loteamento Residencial FREI JOÃO, na 

Chácara 201-G, da Matrícula n° 27.736, situada no quadro urbano do Município de 

Chopinzinho - PR . 

Em anexo acompanha mapas. 

Estando certos de vossa colaboração, atenciosamente, 

~e 
rAR DANIEL CENCI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CHOPINZINHO • PR 

O 4 AGO. 2015 

Protocolon'_J ~S/:. 
.__ ...... _ ·~· . 
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LIVRO N° 2 
COI•A.ARCA DE. CHOPINZINHO 

REGISTRO GEMI. 
:~~JRJtu.,t_~;:~:~:~;::~::\~;,i:*;~~j:_:~--~~ :· ·· 

OATA:-1810312015. .. 

fiC"A . - í) 
~u.a~tt)..:· ·~ 

IMÓVEL:- Chácara no 2.01-G, da Unmcação de Parte das Chácaras n°s 201 e 201-F, 
situada no Quadro Urbano desta cidade e Comarca de Chopinzinho, Estado do Paraná, 
contendo a área de 29.633.40 m2 {vinte e nove mil, seiscentos e trinta e três metros 
quadrados e quarenta decímetros quadrados), sem benfeftorias, com frente para a Rua 
Pedro de Oliveira Bueno, com os seguintes !imites e confrontações: NORTE:
Confrontando com a Chácara no 20 1-E. Lotes oOs-;.(>1-C, 03-B e 04-8 da Quadra no os do 
Loteamento Moinho Velho I, e Rua ZachariaS Si1vério de otiveira, parte da Chácara no 201 
e as Chácaras nos 201~F e 201-H. LESTE:- Coofrom.ando com a Chácara n° 201-F, parte 
da Chácara n° 201 e a Chácara 00 201-H. SUL:- Confn:mtando com parte da Chácara n° 
197, Loba rf' 07 da Quadra rf' 04 do Loteamento São Sebastião, Rua. SiMo de Oliveira 
Chichorro e a Chácara rf' 201-H. OESTE:- Confrontando com a Rua Pedro de Oliveira 
Bueno, Cl"!áeara rf' 201-H, Chácaras nos 201-E e 201...0 e os Lotes nOs 04-B e 04-A da 
Quadra rf' 05 do loteamento Moinho Valho t DESCRtÇÃO DO PERÍMETRO:- Partindo 
do ponto P61, de coordenadas N'=7.139.731,0841 e E=347.747,9713, situado no fimite 
com a Rua Zacharias SUvério de Oliveira e Parte da Ch'ácam no 201, seguindo com a 
distância de 100,65 metros e azimute piano de 105°17'11~. chega-se ao ponto POB, 

• confrontando com a Chácara n° 201-F, seguindo com a distância de 111,33 metros e 
azimute plano de 163003~7"', eheQa-se ao ponto P07, seguindo com a distância de 30,03 
metros e azimute ptano de 7S044'40", Chega-se ao ponto. P06. seguindo com a distância 
de 10,59 metros e azimute piano de 1~'3Z', chega-se ao ponto POS, seguindo com a 
distância de 12,77 metros e azimute plano de 183000'21", chega-se ao ponto ?63, 
seguindo com a distância de 27,48 metros e azimute plano de 195°40'52", chega-se ao 
ponto P62, seguindo com a distância de 14,04 metros e azimute plano de 11S052'30", 
chega-se ao ponto P46, seguindo com a distância de 41,07 metros e azimute plano de 
2QS052'30", chega-se ao ponto P45, confrontando com Parte da Chácara rf" 197, seguindo 
com a distância de 60,91 metros e azimute plano de 29E)031'48~, chega--se ao ponto P48, 
.confrontando com Parte de Chácara no 197 e o Lote ~ 07 da Quadra rf' 04, do 
t.oteamento São Sebastião, seguindo com a distância de 83,64 metros e azimute piano de 
.281008'33", d1ega-se ao ponto P49, confrontando com a Rua SfMo de Oliveira Chiehorro, 
seguindo com a distância de 28,10 metros e azimute plano de 2S0054'33", chega-se ao 
pomo P50, seguindo cam a distância de 64,71 melnls e azimute plano de 26S037'09", 
chega-se ao ponto P51, confrontando com a Rua Pedro de Oliveira Bueno, seguindo com 
a ~ de 35,87 metros e a.zirnute plano de 80S3'48", chega-se ao ponto P52, 
confrontandO com a Chácara no 201-H, seguindo com a distârlc:ia de 28,00 metros e 
azimute ptano. de 181000'16", chega-se ao ponto P53, segWruto eom a distância de 62.04 
mettos e azimute plano de 88"55'38"', chega-se ao ponto P54, segujndo com a distânc$a 
de 42.66 metros e azimute plano de 1000'16", chega-se ao ponto P55, seguindo com a 
distância de 59,76 metros e azimute ~ de 271000'16", chega-se ao pomo P5S, S: 
confrontando com a Rua Pedro de OWeira Bueno. seguindo com a ~ de 65,97 ·; 
metros e az.im1Jte plano de S033'40", chega-se ao pomo P57, confrontando com a Chácara ....,.; 
n° 201-E, seguindo com a d!stància de 30,30 metros e azimute piano de 95033'59", chega-- ;;o 

se ao ponto P58. confrontando com as Chácaras n.OS 201-E e 201-D , seguindo com a ~ 
distância de 29,33 metros e azimute piano de 5033'59", chega-se ao ponto P59, .
confrontando com os Lotes rfi:s 01-G, 03-B e 04-B da Quadra n° 05 do Loteamento Moinho )> 

Velho l, seguindo com a distância de 30,~ metros e azimute~ de 88~8'38", chega- z 
se ao ponto P60, confrontando com os Lotes nOs 04-B e 04-A da Quadra n° 05 do 

10 

LoteametJto Moinho Velho 1, seguindo com a distância de 24,76 metros e azimute plano ti :.;; de ?48'32". chega-se ao ponto P81, ponto inicial da desctição deste perímetro. A$ 
confrOntaÇões acima são as constantes da ~ta e Memorial OêscriWo elaborados por 
Bach Topografia e assinados pelo Responsável Técnico Vilso B.ach, CREAISC rf' 
2.221ff0. Foi apresentada ART rf' 2.014117'9335 do CREAIPR A presente unificação foi 
autorizada pe!a Prefeitura Municipal de Chopinzinho, conforme Decreto ~ 04612015, 

.__.. ........ ,.., ........ _ ..... ..-.;.r..:o:....._.'-' ....... 

I c:;,~ís-m0 rE !Mó~:j~,, 1 
l 

i' 

l _ _:_~;~l~~-:~;~: __ _j 
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datado de 12.02.2015. Matricule Anterior n° 26.632, referente a área de 7.515,40 m2 parte 
da Chácara n° 201 e n° 26.633, referente a área de 22.118,00 m2, parte da Chácara no 
201-F, ambas deste Cartório.. Proprietária:- LOTEAMENTO CENCI L TOA. Pessoa 
Jurídica de Direito Pliwdo. inscrita no CNPJ sob no 13.423.56210001-90, com sede na 
Avenida XV de Novembro, n"' 4.490 nesta cidade e Comarca dr;nopinzin7' . Dou fé. 

Chcpinzinho, 1810012015 Marcos Pasoolat, Olicía·-,n w l. J 
---- ,._ .. t4A0 .~ 

SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CHOPINZINHO 
ESTADO DO PARANÁ 

CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que a presente cópia é reprodução fiel do inteiro teor da original. 
Chopinzinho PR, 15 de junho de 2015. 

~~~~-
( ) MARCOS PASCOLAT- OFICIAL 
( ) MARIA TEREZA BUSATTO PASCOLAT- ESCREVENTE SUBSTITUTA 
( ) LO RI LUIZ VERDI - ESCREVENTE 
( ) ROBSON .FRANK KLINKOSKI -ESCREVENTE 
tJ TATIANA SALETE BONARDI- ESCREVENTE 

FUNARPEN- SELO DIGITAL No rveAO. D40a7. dhMri- as7Me. 7WNx, 
Controle: tvHbc.9QVd7.b05zd-dQR04.íDul Consulte esse selo em 

http:/ /funarpen.com. br 
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sPA.RANÁ 
ArGÓVERNO DO ESTADO 

((fi IAP . Jl/)· IN<nl111'0 AMBI!NTA/ ':.eJ 1>0 PARANA 

Instituto Ambiental do Paraná 
Diretoria de Controle de Recursos Ambie"tais I 

N° 21316 

Validade 11/05/2017 

Protocolo 136003836 

O Instituto Ambiental do Paráná-,IAP, com base. na legislação .ambiental e demais normas pertir:entes, e tendo em vista o 

coritido no expediente protocolado sobo n~ 136003836, expede a presente Licença de lnstalaçãÓà: 

101 ltrENTIFIÇAÇAO DO AUTORIZADO. . . .· ;, > 
Razão Social.- Pessoa Jurídica I Nome - Pessoa Física 

LOTEAMENTO CENCIL TOA. 

----.---- . ::,: .. ·. :. . r 

C.G.C.- Pessoa Jurídica /C,P.F. -.Pessoa Física 

13423562000190 

Inscrição Estadual- Pessoa Jurídica I R.G. ~Pessoa Física 

ISENTO· 
Endereço . . . · 

j AVENIDA XV DE NOVEMBRO N° 4490 
r:l 

Bairro I Município IUF 
CENTRO ~ . . . . . . Chopinfinho ·. PR .. 

102 IDENTIFICAÇAO DO EMRREEN.OlMENTO:. ,,,: , · .... · .·. . : . . ..·.. '.,; .. , ·: ... ·> ·... . 
, i ... ' : • • ;, ,,;:,_ ~ • ~;, ~'""" :1·.:.>·, ~:.:,.,.:; ',, "\~ ·: (," •'f · ,., • "• . ..;,..::01i.:~:; .·,: .. :·,.;,: .: . ._:. .. .. :.~ ..;.,.:,.;.;·.~-~;;.:&.;;,";::,~."...:.'•::.. ••• ~: • .::.: :.:·~·~-. : . .",.",.::.~ .f .... {:.:O.:: .. ~. ;.,;,; • • ::·:/. ::·,~:·l ;;.:,.: . :,; ::v,;,:,:>;.::~~~;!:,..,:~.~~,::_ ;..": :.: . ~ ·. • 

I 
Cep 

85560000. 

' Empreendimento 

LOTEAMENTO CENCIL TOA 
Tipo de empreendimento/atividade 

Parcelamento de solo para fins residenciais 
Número de Unidades 

60 
Endereço· 

·rua irmã thereza furigo . 

Município 

Chopinzinho 
Corpo Hídrico do Entorno 

lg~açu 

Destino do Esgoto Sanitário 

Rede de Esgoto· 

Bacia Hidrográfica 

lgúáçu 
Destino do Efluente Final 

*****·*********** 

Bairro 

sã sebastião 

Cep 

85560000 

!o3 REapt~.!.I9~.RQ:_qÇ,ENÇJAM..er.-rro PsJ.~JHA.~çAo ::;,. .. 
Sumula desta licença deverá ser publicada no Diário Of.tcial do Estado e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo de 30 {trinta) dias, 

no~ termos da Resolução CONAMA no 006/66. 

j Esta LICENÇA DE INSTALA~ÃO tem a validade acima mencionada, observados os dados fornecidos no cadastro e no projeto de sistema qe tratamento 

I 
de resíduos ou plano de controle ambiental em anexo, devidamente certificado pelo IAP, devendo a sua renovação ser solicitada ao IAP com antecedência 

mínima de 120 (cenio e vinte) dias. 

Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou vo_lumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento, deverão ser . . . ... . . . 

licenciados pelo IAP. 

Esta LICENÇA DE INSTALAÇÃO deverá ser afixada em local vi~ível 

Detalhamento dos Requisitos de Licenciamento 

O empreendimento independentemente desta licença deverá atender. plenamente as especificações do Zoneamento 
· de uso e o.cupaçao do solo do local do empreendimento, descrevendo .a$ atividades autorizadas de acordo com o 
Plano Diretor do Município, , 
Instalação áe sistema de tratamento e disposição final dos efluentes (esgoto) em função do tipo de solo, profundidade 
do lençol freático e absorção do terreno, quando não houver a possibilidade de instalação e ligação na rede coletora 
da SANEPAR. . , · 
A implantação deve atender aos dispostos na Lei Federal no 6766/79 e suas modificações estabelecidas. 
(lnfra-estrl)tura). Informar a infra-estrutura a ser implementada no ·empreendimento. 
Implantar projeto de arborização urbaria aprovado pelo Município. . . ., . 
Cadastro da área de Reserva Legal do Imóvel (20%) no CAR, e ou conversão das áreas florestais em área verde. 
Implantar projeto de--drenagem das águas pluviais e sistema de quebra de energia ... nos pontos de lançamento. 
Delimitação com cercado das áreas de preservação das águas superficiais. · 
Cadastro e delimitação da área de reserva legal conforme exigência do CAR. 

Os e fluentes de qualquer fonté poluidora somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nos corpos de água 
desde que obedeçam as seguintes condições:· · · 
a) oH entre 5 a 9 
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sPARANÁ 
•fGOVERNO DO .ESTADO 

@riAP j!J) :INSTITUTO AM!IIfNTAL 
1 

.. ~ · DO ~ARANA 
Instituto Ambiental do.Paranã 

Diretoria de Controle.d.e. Recúrsos Ambie~tais. · 

LU;t:ll\<a u ... ", .... ·-·-.,. ---

:. N° 21316 

· Validade 11/05/2017 

Protocolo 136003836 

•) temperatura inferior a 40° C, sendo que a elevação qa temperatura do corpo receptor não deverá exceder a 3° c. 
:) materiais sedimentáveis: até ·1 ml/litro em teste de 1 hora em cone lmhoff:.Para o lançamento em lagos e lagoas, 
:uja velocidade .de circulação seja pr;:~ticamente nula, os materiais sedimentáveis .deverão estar virtualmente ausentes: 
I) regime de lanÇamento com vazão máxima de até 1, 5 vezes a vazão média do período de atividades diária. do 
tgente poluidor: . · · · · · · · · 
~) graxas e óleos 
------óleos minerais até 20 mg/1. 
-----óleos vegeta.is e gordura animais até 50 mg/1: 
) ausência de materiais flutuantes: 

,. 

,.. . ....--. 

Local e data 

Pato Branco, 11 de maio de 2015 

o proprietário reque~ente acima qualificado não consta ríesta data, 

como devedor no cadastro de í:}Utuações ambientais do · 

Instituto Ambiental do Paraná . 
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MEIO AMBIENTE 

Chopinzinho, 08 de junho 2015. 

Ofício no 080/2015. 
: Parecer Técnico 01/2015, 

" • 

De: Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente 
A/C: Secretaria de Planejamento 
Resposta- Memorando 041/2015. 

PARECER TÉCNICO AMBIENTAL 

Assunto: Parecer ambiental sobre Lote 201-G Matricula 27.73.6- Loteamento 
Residencial Frei João. 

Conforme .soljcitado pelo Memorando acima mêncionado, solicita análise 

ambiental do Lote 201-G da matrícula 27.736, sendo local d~Stinado para implantação do 

Loteamento Residencial Frei João. 

Através da vistoria reaiizada no dia 08 de junho de 2015, as 14:00 horas, 

reconheceu a área para implantação do e'mpreendimento imabilíário, sendo que in loco, 

não foram identificadas regiões com fragilidades ambientais, como nascentes, banhados, 
.~~. ' 

zonas de infiltração ou espécies arbóreas endêmicas com risco de extinção. 

Contudo, não se tem restrições nos termo~ ambientais cabíveis em 

legislações pertinente, sobre a instalação do referido empreendimento imobiliário. No 

sentido de observação, conforme a inclinação do terreno, deverá realizar as instalações 

de galerias pluviais que suportem o deflúvio de água do terrenp referente e das ruas que 

contribuíram na rede, dime.nsionando assim as galerias propo~cionalmente. 

Colocamo-nos a disposição para o direcionamento das atividades através da 

Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. · '· 

Sem mais para o momento, ficamos a disposição. 

~ . . Ll" . hu.r.- ~ ·.j;(:u..,):JC"t ~Iuac.~al~ · 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR.ICUL TURA, 

PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 

, .. , .. 

:: ~ l 2ft ,b.~ 
. Kennithy Kurpel 

Engenheiro Ambiental 
Esp. em Ciência e Tecnologia Ambiental 

CREA PR 115.052/0 
CRQ 9 Região 093.028-62 

CHEFE DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE 

';,',. 

1 
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CNPJ 76.995.414/0001-60 e-maíl: prefeítura@chopinzinho.pr.gov.br 
Telefax (46) 3242-8600 - Fax (46) 3242-8604 - Rua Santos Dumont, 3883 

85560-000 CHOPINZINHO - PARANÁ 
.·.: ... ,.;~·=·::.=·.,.~;;,.,., . .,;p:~~u~M! 

CERTIDAO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 

Nome ........ : LOTEAMENTO CENCI LTDA 
CPF/CNPJ .... : 13.423 .. 562/0001-90 
Endereço .... : AVN XV DE NOVEMBRO 
Bairro ...... : CENTRO 
Cidade ...... : CHOPINZINHO 

CERTIDÃO NÚMERO 
1417/2015 

EMITIDA EM 21/08/2015 

Número Cad .. : 189666 
RG/Inscr .... : 
Número ...... : 4490 

FINALIDADE: PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR~DADES 
OBS: 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos or
gãos competentes desta Prefeitura, que em nome do Contribuinte, NÃO CONSTA DÉBITOS, refe
rente a Tributos Municipais, inscritos ou não em Divida Ativa, até a presente data. 

Ressalvando o direito da Fazenda Municipal de cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade 

do Contribuinte acima, que vierem ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO tem validade por 60 (SESSENTA) dias. 

Chopinzinho, Pr, 21 de Agosto de 2015 

Pí<b.X!:X!'~If<l\ fviUNICIPAL 
1.)!·~ ~ .. ~í·;· .. .)~)l~'l/~11'-lHO 

CNJ:.'j /:,:.,·i'i.·tlliliOJl-60 
Rua S:Jnt$~ l)u.mont~ 38g3 

CHOPlNZINd.O PARANÁ 



CAIXA 104-0 
Recibo do Sacado 

---enc1mento 
29/06/2015 

Tx. de Vistoria Exec 238,1 o 

v Area Construída: 0,00 
23C, 1 O 

Area à Construir; 817,26 

238,10 
Total: 
----------------------------~·-----------------------------------

PROVAÇÃO DE LOTEAMENTO RES. FREI JOÃO 

nsc. Municipal: 189666-0 

Inf. Baixa: 4 2015 4 

CENCI LTDA 
onvenente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

c_: .. ~;)<_;\ E c:,:() 1-...~· (),\/i C.~ A. F EC$ E~ /3.1. L 
f::A~>(P\ :~\ :~~~-ll 

·.:.~·~>i'·/if~f~:Cr\/.f;..,;'·.JT'i:: fJ2:: g.:JLL::·T·~·J 

~~fd/Cô./2~J··~ ::5 ·j 5: ~C:~:;~.; 
[)/(j, .. T?·~ .. Df:: ::r::ETí\/}~.C.A· .. CJ: 29.:'CJ;·~~.r2C-·i 5 
c::(:..'!t'.l\/Ef".Jl:.): 0CiÜ4?-i 82:3 
c;;.:;ê·;=<,~.c;c);~: 1 2r~;ss.:::~Js· 

F-<EP·RE:SEf\1.T/~.c;P .. C) ;·<JJV~E:Fr:~iC~;\ 
"\0490.0071~2 49::;<_28 700000 
OC"129.5 .. ~ :~:~;05 ~; e.é~7 t.i00C002:3:S-·í Cr 

F::,~,c.~-;-o. E:FE:: .. rL..l~.C;.,:) E~~.-·1: :29fCBi20·! 5 

\/~;L<:) f~: F~S 2.3B~ ·~O 

c:()[i. o;:::'E~F<:~·~C:4~C:·~ C0082trl ôl 

o 

::··~'ER..f:·\C~ .. '~.;J· ~~~EP·.~_:.Z)~[;,,JJ;, C;(;~r\'1 :S: . .)C:E~~-;:sc 

c~ i~:.l >c-~. i=.;::~ LJ 1 
t: i~ ·::.:L\U<}; E:~l\ti -rc~c~c- ::) B~ .. :-:;.~3ii .. 

(·~:p.;i.>~.A.~ C)fC,:) '?26 G~ J···j (ir~{cr:··:-:c~ç::Se.s) 

r.e:::lstrn:b.ç:.3es~ :.::uges.t5e:s e ~~log;oE.~:) 

F;;::;r~3 q-:::;s,sGê.\:'5 c.o:-;-1 ~:iel·~c.)êr;c!:s. 

de fé::!~?. .. OdC<J 72ô 2492 

C)U\.·i~)C·,·~a· ·.J(:·.:JO 7'25~ 7 47 4 

ca:>::·e: .. g:J\,;. b:-

i..)~.j 

1 189666-0 
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Contribuinte, 

Confira os dados de IdentificaÇão da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

' 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
13.423.562/0001-90 
MATRIZ 

[ 
NOME EMPRESARIAL 
LOTEAMENTO CENCI L TOA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA 
. CADASTRAL 21/03/2011 

TliiJLO DÓ ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
RESIDENCIAL JARDINS 

CÓDIGO EDESCRIÇAÕDAA11VibADE ECONÔMICA PRINCIPAL -
68.10-2-01- Compra e venda de imóveis próprios 

CODIGÓ EOESCRIÇÂO DAS ATrVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 
49.30·2-02 • Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206·2 ·SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO - --- . I NUMERO· 
AV AV XV DE NOVEMBRO_ 4490 

I CEP -- n n I l BAIRRO/DISTRITO 
85.560-000 CENTRO 

l i 

I COMPLEMENTO 
SALA 09 

[üFI 
~ 

[
TELEFONE 
(46) 3242-1445/ (46) 8413-4880 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -· 
f"SiTUAÇÃO CADASTRAL 

~TIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~o ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 18/05/2015 às 08:58:24 . .1dàta e hora de Brasília\. 

Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
21/03/2011 

l ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Páaina: 1/1 

( Vo.Ltar] 

r; p r L, reparar Página 
c,____,.) para l mpre-ssã o 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui. 
Atualize sua página 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovan ... 18/05/2015 
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L.OTEAMEMTO CENCI L TOA 
--===-.;.........========- = 
.CSN:f"RA"TO SOCIAL 

=============---========= 
= 

FOLHA 01=104 

HliRM'ES :éARL..OS qé:Net. brasileiro, casado soo o regime de Gomunhâo parcial de· bensy 
ên'\P~t.iÇ, po.~dor a,édwa de ldentidàde :RG 3,.223.859•9 SSPIPR e inscrito n.o CPF sob 
e n~ 4f.a:900..549-72. nascldÇ> em Palmeira daS M~ - RS no dia 22112/19~ 

· ~$te$· é d'omiciliad~ .pa AV~ de NGVemoro, n4 3.975 Apartam~m.o 201.. centrei CEP 
-85,.560'-000; ~m Ghopitl%inho Esta(!Q -do Parané; ~ ELMAit DANIEL CENOl~ braSileiro:, 
solteiro., eftlllr-esár1o, portador Gla cédula· de identidade RG 1-$9' .. 773..38S $SPIPR e inscrito 
·no GPF s$ e· numero 4'72.960.899.20 nas.o1do· em Pafmeira das MiSsO'eS - RS no dia 
04/1tf19SS~ residente e dorniciUaoo na Rua -João tgnáoio Thornas nb 4.1681 centro, CEP 
~sen~oo, ·em Ghoj>tnZinho Estado do Paraná. As partes acima resolvem entre si, 
constttuii' uma sociedade ,empresana.,._ limitada, regida_ .pelas e1áusulas e condições 
~~'mt~- A: ~· , • ~- _ 
~~~ ~ , 

-" .. 
' 13 A s()Çieda"de girarâ :sob o nome empresarial de "LOTEAMENTO CENCI L TOA"· e terá 

~de é d-bl.TiiófUo na AV. XV de novembro, 4.490, sala 9, centro na cidade de Cho.pfnzinho 
Estado dtl P=a'raná 

. ·~ 

2a O capital social qye é de R$.2$5.000~.00 (duzentos e mola e cinco mil rea~} dividfdas 
em 23!)"'000 ('CIUZ1àntdS: e trinta e cihoo,mil quotas) de valor neminal de R$ 1,00 (um real) 
cada uma, int~ralt~das; neste ato d'a seguinte forma., pelos sócios: 

a). ·Hf!R'MSS CARLOS. CENct, = R$· 1'17.500j00 {cento e dézess.ete mil e quinhentps 
reais) cotn metade~ 50% (llJ"nqCenta por cento) dos seguintes imóveis descritos abaixo, 
mantidos em,co.ndomlnlo, em part~s iguais· com ELM.AR ~NfEl CENCI; 

I)~ E!.MAR DAN1~L CENCI =R$ 117.500.,~~ (.cento e dLeS8ete mil e quinhentos reais) 
com metade, 50% {cim10e!llta por cent()) dos seguintes tmóveis descritQs abaixo, mantidos 
em· con~·om·lnio, etn pai'te$1g.uais com HERMES CARLOS 'CENCI; 

ImóVeiS: 

.. 
111o.te· nO· 70 $.. _gl~bá 02 Colônia Passo do Sol, situade no quadro urbano-.desta cidade e 

~tnér@.de Chopinz1nho- ?R. com área. total d~·27.20.9t35.rn2 (vi·nte sete mil dt~Zehtos e 
neye. metros e· trinta e cinco· dooftnetros ~uadrados) regtstrado· sob a matrfcl#a.:~4;673 na 
data dê 0310312.0·11 matricula ant~rior n~ 10.557 R-2-10~5&7-pr@t 79 .. 0z.t·'nif data de 
~·t.~fA.A 1~'1'\·1·.0 , .... ' ''~' 
·~i/Jf.1\r.'Jt/·-L,l;J. , . ) 

..,,.,-., ... 
<f ~ ..... ··F·~ ·~ >; ~; ...... 

-"lote no 7().-1 qa unificação de partes de lote n"70 da gleba 02 Cotóm.~"Pàsso_;do Sol, 
situado· n<> quatlro uttJano· desta crdade ·e Comarca de Cnopinzinho :..;..~~"'com .átea tota·l 
de 6:1.4$6;96 m2 ($assenta e um mil~ QUatrocentos e noventa e sef5 de'çfrp~· .· ,. · 

\ \ t._~; :rl.:tF i . . . (f \~"'\. ~!JiP"' I 
. ·~· <~;~;;--. .. ~ .- ~.;:: ·' 

./"~ .· ~ ~ . . . 
. i . ~ . · .. ·. . . 

·. •. .1 

;;4, 
\. .. 

/A"' '2 



LOTEAMENTO CENCI LTDA 
;:: ·--====-=:::;;;:=========== 
CONTRA TO SOCIAL 
--~--=;w:;;;;;m;;;:::; 

""- .;> .... ,. ,. ... ""' ...... 

FOLHA. 02/04 

quadrados) registrado sob a matricula no 24.674 na data de 03/03120.11. matrleutas 
anteriores 10.557 R-2-1 Q.557 -prot 79.021 na data de 23/04/201 O e 24.154 na data de 
16/09/2010 (a matricula 24.154 refere-se a matricula anterior 12.698 R-5-12..~8-
prot.80.344) na data de 011091201 O; 

-'têtê~·,-,e;;!Sda subdivisão particular do late no70 da gleba 02 Colônia Passe do $:@1, 
situado_ ~~ .9.-u ... ~ro urbano des~a cidade e ~o marca de Ch~pinzlnho - PR, com ár-ea total 
d~~~z~(quatro mil, Oitocentos e vmte e dois metros quaarados e noventa e três 

r-- decfmetros quadrados) registrado sob a matrí-cula n° 24.675 matricula anterior r-1° 24.1:34 
na data de 15/09/2010 (a matricula 44.154 refere-se a matricula anterior 12:69.8 R-5-
1·2.698-prot.80.344) na data de 01/0912010; 

/---

-· lote no 70~3 da subdivisãof particular do lote no70 da gleba 02 Colônia Passo do Sol, 
situado no quadro urbano desta cidade e Comarca de Chopinzinho - PR. com área tdta~ 
de 27.400,79 m2 (vinte e sete mil e quatrocentos metros -e setenta e 00\le deci:tnetros 
quadrados) registrado sob a matricula no 24.,676 matricula anterior 0° 24 .. 154 na data de 
15/09/2010 (a matrfcula 24.154 refere-se a matricula anteoor 12.6"98 R--5-1.2,6.98-
prot.80.344) na data de 01/09/2010;· 

Todos os imóveis sem ônus judiciais ou extrajudiciais devidamente averbados, oom valor 
global de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais} conforme matri.culas 
correspondentes. 

~ O capital social que é de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e ctnco mil reai$) di'lldidas 
em 235·.000 (duzentos e trinta e cinco mil quotas) de valor nominal d.e R$ 1,0:0 {um real) 
cada uma, fica assim distribuido entre os s6.cios: 'V 
SÓCIO :: · QUOTAS ~ "VALOR ( R$) ( % ) 
HERMES CARLOS CENCI 117.5.00 • 117.500;00 50;'GIO% 
ELMAR DANIEL CENCI 117.500 117.500,00 50;00% 
TOTAL 235;000 235.000100 100,00% 

4a A sociedade iniciará suas ativld.ades em 01/04/2011 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

5<i O objeto será "LOTEAMENTO E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOSu. 

68 As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou trEJnsf~idas· a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a. quem fica a$~gurada, em Igualdade de ooná~ e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando1 st) 

realizada a cessão de.Jas, a alteração contratual pertinente. 
f 

.~ ~ r-- l-/ 

__________________ ,__ ____ ._,____ ··-··- ··-· .. 
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FOLHA03/04 

~ A responsabHidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas to.ck>s 
respondem sofidariamente pela integralização do capital social. 

aa A administraÇão da sociedade Gaberá . ao sócio H.~ES CARLOS CENct com os 
poderes e atribulçô.e.s de administrar, autorizado o u5o do nome empresartal e a 
represe.ntaçao judicial e e~rajudlcial da sociedade, vedado, no entanto, em atividades 
ettranhaa ao interesse social. 

sa Ao término da cada exercício social. em 31 de dezembro, o administrador pre$tará 
contas justificadas de sua administração. procedendo à ·elaboração do InventáriO. dó 
balanço patrimonial . e d.o balarlço de tesuUado econômico, cabendo aos sódos, na 
propor-ção de s·uas quotas, os lucros. ou perdas apurad~. 

• t 
'9 

108 Nos quâtro meses s~uintes ao término do e~rcício social. os sócios deliberarão· 
sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o oaso. 

11 8 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial. ou outra dependênola, 
mediante alt~raçãe contratual assinada por todos os sócios. 

128 Os s.6ci~ poderão, de comum acordo~ fixar uma re~da mensal. a titulo de "pro 
labore", observa.da~ a~ disposi~s regulamentares pertinentes. 

viR 

138 Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continual'á suas ativJdades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possfvel ou Inexistindo Interesse destes 
oo do(s) sócio(s) remanescente{s). o valor de seu$ haveres será apurado e liq.uldado com 
base ~a situa~t.ão patJ:ilrn)nlal da sociedade.. à data ,da re~ução, verifteada. ~m balanço 
especialmente levantado. ~ · · · 

Parágrafo único • o mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sóeio. 

14~ O(s) Admlnlstrad.or (es) declam(m), sob as penas da lei, oo que não está(ão) 
impedidos de exercer a administração· da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
eondenação .v;rtminal, ou por se enaontrar(em.) s-ob os efeitos dela, a pena que· vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a c::argos públicos; ou por crime falimentar, d·e 
prevaricação, peita ou suborno, concuisão, peculato. ou contra a eco.n9rnia P®Uiar, 
contra o sistema financeiro nacional, .contra normas de defesa da concorrência. contra as 
relaÇões de C0nsumo. fé pública, ou a propriedade. .. 

158 F;ica eleito o fo.ro de Chopinzinho • PR para o exercício e o cumprimento dos dt~eftos 
e obrigações r~ulta.nt~s deste contrato. 

$ 
------------------------------,-------·-----... , ..... 

~ 
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CONTRATO SOCIAL 
==-========-=========== 

= f. FOLHA 041(t4 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrwnento em três Vias. 

Chopfnzinho, 09 de março -de ~01.1. 

Jytfo Cesar Resminí 
/RC-PR 058906/0•3 

81acJiq i&.at·f. fRO:os 
At!V:Oqado OAB-PR r2t06 

., 
1 
~ 

• 

. ..... 

... 

. \ . 

:t.MAR bANI'et.. C'ENCl" 
472".960.89~ .. 20 

~ .. · . 

/ 

~ 
. ~' 

M ~ cl.. _ ~?-~D;snc~~l~· 
Maria Solange n ulJtt 

·CPF 037.273..8-39:-76 

7 
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P"tMEfRA. ALT6MÇÂO CONTRATUAL 
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FOLHA 01102 

HERMES CAA.LOS CE~Cl, brasiteiro, casado sob o regime de comuAhão parcial de béns, 
em}Jre§ário, portador cé.du.la de, J~:entidad.e RG 3.223.859-9.SSP/PR à inscrito no oPF sob 
o n.umern 472:96.0~5.49~72:, naséitkl em Patmeira das Missoes - RS no dia 42112/19.&2. 
r~nte e. domidUado na AV XN de Novembro, n°3.975 Apartslmanto. 20'1, ee:ntró, C'EP 
85.~00<1, em ~Roplrtzinho Estado do Paraná; e ELMAR DANIEL CENCl, brasileiro, 
sot~ir-o., empresário, portador da cédulà de identidade RG 189.773·.389 SSP/PR e insGrito 
no CPF s-o.b o numero 472 .. 960.899.20 nascido em Palmeira das Missões - RS no dia 
04112{1\@SS., resiêent.e e domiciliado na Rl,la João Ignácio Thomas n° 4.168, centro, CEP 
85 .. 560.:00'0, em Qhopínzírtho Estado. do Paraná. S.ócios componentes dà s~G.fedatle 
empresarial q.ue gita., sob o n:orne empresarial de "LOTEAMENTO CENCI L TOA» com 
se~~ foro il$$ta clclade e. comarca d,e Chop\~ínho- PR, Estada do f1tifaná; na Av X v de 
Novembro, n<:> 44S'O, s:ala. ~9;(Ãntto, CEP 85.560-000, inscrita nO' ... CNPJ sob o no 
13 .. 42&@S2/0001...90, · consoante Contrato Social, devidamente arquivado na Junta 
Gom~refat do Par.-a:ná, s~b- o no 412.070.15-9-73, por decisão de 21 cte março de 2011. 
resOlvem de oornum acordo modificar o contrato Social Primitivo de acordo com as 
Cl'áusulas e condições seguintes: . l. 

' ' 
1a O objeto cta empresà j:jassa a ser: tLOTBÂMENTO E 'VENDA OE IMÓVEIS 
PfW.Pf.Ub$1 PRESTAÇÃO ·se SERVIÇOS. DE TERRAP'LANAGEM, TRANSPOl~TE E . 
MOV1MENT AÇÃO DE TERRA". 

2a Toda-s as demais clâusutas e condlções estabelecidas nos atos constitutivos da 
sociedade, nêo alcançadas pelo presente instrumento, permânecem em vígor. 

~ . :,:--:,; .. _,.:.:.·'. ". . 

~ FI-Ga e..le1~ Q foro de Cl1h}3lnzinho - PR; para o exerciO!o e o oumpríme.nw"Q·QS··gir~eitns 
e .obrigações resultantes deste· corttrsto. , . /Q~~- ~lr\t ~ ~::;\. 

. ~ . .u\ 
. lt/:- . ~-\ 

E por es.tarr;m assim j.usto:s e contratados assinam o presente instrumento emJrê$,VIas.~ \ 

ChopJnzinho., 06 de Agosto de 2013.· 

·~ 

~ . .-:· ·~:·l . 

. ('" . J,'f' CJi iu~ .,,,,.,.,.h.,._...., 
\ 

f • "'"""""""'' , • . . ., . . ''-' ( \ ' \. ..... --'' 
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Serviços d~ Topografia, Geodésia 
e Projetos Técnicos 

Georreferenciamento; Saneamento; 
Loteamentos; Bases Cartográficas; 

Projetos Hidrelétricos; Rodovias. 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

A/C: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO 

OBRA: LOTEAMENTO RESIDENCIAL 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

1 PAVIMENTAÇÃO 

2 REDE DE ENERGIA ELÉTRICA 

3 REDE DE GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

4 REDE DE ÁGUA POTÁVEL 

5 REDE DE ESGOTO 

6 ARBORIZAÇÃO 

7 TERRAPLENAGEM 

CHOPINZINHO, 24 DE MARÇO DE 2015 

Loteamento 
Hermes Carlps ~1\W 
CPF 472.960.899-20 

-----

CRONOGRAMA FÍSICO 

EXECU:rADO l"MÊS r MÊS 3"MÊS 4"MÊS 

30% 

20% 20% , 20o/o 20% - ----- ------- ·-· -- - -

') 

S"MÊS 6"MÊS 

30% 40% 

30% 

30% 

20% 
---- ------

Bach Topografia- Rua: Rui Barbosa, 4150 - Bairro São Sebastião - Chopinzinho- Paraná 
Fone- Fax: (46) 3242-1439 Vilso Bach (46) 8404-7032 

E-mail - bachtopografia@yahoo.com.br 

l_ 

7"MÊS 8"MÊS 9"MÊS lO"MÊS ll"MÊ1 

30% 30% 40% 

50% 50% 

30% 40% 

JO% -40% 

100% 

L_ ------------ -~----

l__________..__ ___ L__ 



) 

LOTEAMENTO RESIDENCIAL CENCI CRONOGRAMA GLOBAL 

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Energia 
Discriminaçã Serviços 

Terraplanagem Pavimentação Aguas Pluviais 
Eletricae 

Agua Potavel 
Rede de 

Arborização 
o Preliminares Iluminação Esgoto 

Publica 
Valor (R$) R$ 10.000,00 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ 5.000,00 R$ 305.000,00 
Peso(%) 3,28% 26,23% 26,23% 16,39% 16,39% 4,92% 4,92% 1,64% 100,00% 

o Simples(%) 100 o o o o o o O R$ 100,00 "O 
2 Valor R$ 10.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 10.000,00 
:J o Acum.(%) 100 o o o o o o O R$ 100,00 (!) 
X Valor Acum. R$ 10.000,00 R$ 80.000,00 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 90.000,00 LU - - - - - -

Simples (%) . o 20 o o o o o O R$ 20,00 
..... Valor R$ - R$ 16.000,00 R$ - R$ ·- R$ - R$ - R$ -. R$ - R$ 16.000,00 o 
(/) Acum.(%) 100 20 o o o o o o R$ 120,00 

<(i) 

ValorAcum. R$ 10.000,00 R$ :z 16.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 26.000,00 

Simples(%) o 20 o o o o o O R$ .. 20,00 
N Valor R$ - . R$ 16.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.000,00 o 
(/) Acum.(%) 100 40 o o o o o O R$ . 140,00 

<Q) 

R$ 10.000,00 R$ 2 ValorAcum. 32.000,00 R$ - R$ - R$ -.~ R$ - R$ - .R$ - R$ 42.000,00 

Simples(%) o 20 o o o o o O R$ 20,00 
c<) Valor R$ - R$ 16.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.000,00 o 
(/) Acum.{%) 100 60 o o o o o O R$ 160,00 

<Q) 

Valor Acum: R$ 10.000,00 R$ R$ R$ :z 48.000,00 - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 58.000,00 

Simples(%) o 20 o o o o o O R$ 20,00 
~ Valor R$ - R$ 16.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 16.000,00 I o 
(/) Acum.(%) 100 80 o o o o o O R$ 180 00 I 

<(!) 

Valor Acum. R$ 10.000,00 2 R$ 64.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 74.000,00 

Simples{%) o 20 o 30 o o o O R$ 50,00 
L() Valor R$ - R$ 16.000,00 R$ - R$ 15.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 31.000,00 o 
<n Acum.(%) 100 100 o 30 o o o O R$ 230,00 

<(i) 

ValorAcum. R$ 10.000,00 R$ R$ 2 80.000,00 - R$ 15.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 105.000,00 

Simples(%) o o o 30 o /30 30 O R$ 90,00 

~ Valor R$ - R$ - R$ - R$ 15.000,00 R$ - R$ 4.5~0,00 ~$ 4.500,00 R$ - R$ 24.00000 
(f) Acum.(%) 100 100 o 60 o 30 30 O R$ 320,00 

<(i) 

Valor Acum. R$ ~10.000,00 R$ 2 80.000,00 R$ - R$ 30.000,00 R$ - R$ 4.5 IJ.Q,OO R$ 4.500,00 R$ - R$ 129.000,00 

r Ci~ 
ÜZJ." 
P , v C. N. OALMUT 

CAU n• A23364-1 
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SimQies (%) o o o 40 o 30 30 O R$ 100,00 
r- Valor R$ - R$ o - R$ - R$ 20.000,00 R$ - R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 R$ - R$ 29.000,00 
<h Acum.(%) 100 100 o 100 o 60 60 o R$ 420,00 <(!) 

:2 ValorAcum. R$ 10.000,00 R$ 80.000,00 R$ - R$ 50.000,00 R$ - R$ 9.000,00 R$ 9.000,00 R$ - R$ 158.000,00 

SimQies (%) o o o o 50 40 40 O R$ 130 00 
co Valor R$ R$ R$ R$ R$ 25.000,00 R$ 6.000,00 R$ 6.000 00 R$ R$ 37.000,00 o - - - - -
<h Acum.(%) 100 100 o 100 50 100 100 O R$ 55000 <Q) 

:2 Valor Acum. R$ 10.000,00 R$ 80.000,00 R$ - R$ 50.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 R$ - R$ 195.000,00 

Simples(%} o o 30 o 50 o o O R$ 80,00 
(J) Valor R$ - R$ o - R$ 24.000,00 R$ - R$ 25.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ 49.000,00 
(}) Acum.(%} 100 100 30 100 100 100 100 O R$ 630,00 

<Q) 

R$ 10.000,00 R$ R$ 244.000,00 I :2 Valor Acum. R$ 80.000,00 R$ 24.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 -
Simples(%) o o 30 o o o o O R$ 30,00' 

o Valor R$ - R$ - R$ 24.000,00 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 24.000;00 ..-
(}) Acum.(%) 100 100 60 100 100 100 100 O R$ 660,00 

<<I> 
ValorAcum. R$ 10.000,00 R$ R$ 268.000,00 :2 R$ 80.000,00 R$ 48.000,00 R$ 50.000,00 · R$ 50.000,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 -
Simples(%) o o 40 o o o o 100 R$ 140,00 

..- Valor R$ -_ R$ - R$ 32.000,00 R$ - RlV \ - R$ - R$ - R$ 5.000,00 R$ 37.000,00 ..-
(}) Acum.(%) . 100 100 100 100 I 100 10 10 100 R$ 620,00 

<Q) 

R$ 10.000,00 R$ /R$ R$ 5.000,00 R$ 305.000,00 :2 Valor Acum. 80.000,00 R$ 80.000,00 R$ 50.000,00 50. 00,00 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 

l CHOPINZIN];;& 2015 ' -~ ~ 
LOTEMEN~~~ Di:BORAC. N. C [ALMUT 

CAun·A2~ k-1 
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