
 

LEI N.° 3.765/2019, DE 15 DE MARÇO DE 2019 

Autoriza o Executivo Municipal a receber 

servidão de passagem que dá acesso ao 

poço artesiano e a tubulação na 

Comunidade de Linha Iguaçu, na 

propriedade do Sr. Ary Spohn, e dá 

outras providências. 

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 Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 1º - Autoriza o Executivo Municipal a receber servidão de passagem que dá 

acesso ao poço artesiano, bem como a tubulação necessária de Ary Spohn, 

brasileiro, portador do RG sob° 1.009.225-6, inscrito no CPF sob n° 015.937.069-87, a 

área de 574,48m² (quinhentos e setenta e quatro metros e quarenta e oito 

centímetros quadrados), pertencente à área maior de 51.582,00m² (cinquenta e um 

mil, quinhentos e oitenta e dois metros quadrados), do Lote Rural n° 20, da Gleba n° 

15, situado no Imóvel denominado Chopinzinho, neste Município de Chopinzinho, 

conforme matrícula sob o nº 5052, conforme limitações e confrontações constante no 

Anexo I - Memorial Descrito, sendo parte integrante desta Lei. 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 
Partindo do vértice P13, de coordenadas N 7.158.838,2613 e E 349.168,1982, deste 
segue confrontando com O LOTE N.º 20, DA GLEBA N.º15, DO IMÓVEL 
DENOMINADO CHOPINZINHO,, com os seguintes azimutes e medidas: azimute 
plano de 157º55’28” e distância de  10,00m., até o vértice e P14, deste segue azimute 
plano de  247°55’28”, e distância de 10,00m., até o vértice P15, deste segue com 
azimute plano de 337º55’28’’ e distância de 6,72m., até o vértice P16, deste segue 
com azimute plano de 277º50’24’’ e distância de  8,04m, até o vértice P17, deste 
segue com azimute plano de 301º00’28’’ e distância de  113,23m., até o vértice P18, 
deste segue com azimute plano de 295º34’16’’ e distância de 6,91m., até o vértice 
P19, deste segue com azimute plano de 289º23’22’’ e distância de 3,94m., até o 
vértice P20, deste segue com azimute plano de 273º47’30’’ e distância de 5,28 m., até 
o vértice P21, deste segue com azimute plano de 269º17’07’’ e distância de 6.06m., 
até o vértice P22, deste segue azimute plano de 260º12’01’’ e distância de 65,55m., 
até o vértice P23, deste segue com azimute plano de 121º57’08’’ e distância de 
17,13m., até o vértice P24, deste segue com azimute plano de 31º13’40’’ e distância 
de 1,50m., até o vértice P25, deste segue com azimute plano de 121º13’40’’ e 



 

distância de 3,50m., até o vértice P26, deste segue com azimute plano de 211º13’40’’ 
e distância de 3,50m., até o vértice P27, deste segue com azimute plano de 
301º13’40’’ e distância de 3,51m., até o vértice P28, deste segue com azimute plano 
de 301º57’08’’ e distância de 22,39m., até o vértice P29, deste segue com azimute 
plano de 80º’1 2’01’’ e distância de 70,95m., até o vértice P30, deste segue com 
azimute plano de 89º17’07’’ e distância de 6,29m., até o vértice P31, deste segue com 
azimute plano de 93º47’30’’ e distância de 5,63m., até o vértice P32, deste segue com 
azimute plano de 109º23’22’’ e distância de 4,32m., até o vértice P33, deste segue 
com azimute plano de 115º34’16’’ e distância de 7,12m., até o vértice P34, deste 
segue com azimute plano de 121º00’31’’ e distância de 112,90m., até o vértice P35, 
deste segue com azimute plano de 97º50’24’’ e distância de 6,48m., até o vértice P36, 
deste segue com azimute plano de 337º55’28’’ e distância de 0,97m., até o vértice 
P37, deste segue com azimute plano de 67º55’28’’ e distância de 10,00m., até o 
vértice P13, ponto inicial da descrição deste perímetro. 

§1°- Para os fins desta lei, o município receberá a servidão de passagem na 

qualidade de representante da Comunidade de Linha Iguaçu, em atenção a 

continuidade da disponibilização de água para os moradores daquela região. 

§2° - Compete aos usuários beneficiados o rateio das despesas com 

conservação, manutenção e consumo de energia elétrica do sistema de captação e 

distribuição de água, bem como o fornecimento de água ao proprietário do imóvel e, 

quando necessário, ao interesse do serviço público, sem qualquer custo mensal. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando em 

especial as disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, 15 DE MARÇO DE 2019. 

 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito  
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