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LEI N.° 3.768/2019, DE 10 DE ABRIL DE 2019 

Autoriza o Poder Executivo a alterar o artigo 3° da 

Lei n° 1.604/99 e revogar a Lei n° 3.480/2015, de 20 

de novembro de 2015. 

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 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o artigo 3° da Lei n° 

1.604/1999, de 05 de julho de 1999, que aprovou o Loteamento Vitória, passando a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 3° - A área loteada tem a seguinte denominação: 
- 02 ruas com área total de -------------------------------------------------------------------------------  2.535,37m² 
- 18 lotes agrupados em 03 quadras de ------------------------------------------------------------- 12.118,63m² 
TOTAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------  14.654,00m² 
Assim distribuídas: 
- quadra n° 01 – com 08 lotes – 4.053,99m²; 
- quadra n° 02 – com 05 lotes – 2.709,57m², sendo que o Lote denominado Área Institucional P.M. 1 
passa a ser Lote n° 05, da quadra 02, com área de 844,32m² (oitocentos e quarenta e quatro metros 
quadrados e trinta e dois decímetros quadrados); e 
- quadra 03 – com 05 lotes – 5.355,07m², sendo que o Lote denominado Área Institucional P.M. 2 
passa a ser Lote n° 05, da quadra 03, com área de 1.120,64m² (um mil, cento e vinte metros 
quadrados e sessenta e quatro decímetros quadrados). 
A descrição completa do perímetro consta em memorial topográfico anexo.” 

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a revogar a Lei n° 3.480/2015, de 20 

de novembro de 2015. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada as disposições 

em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, PR, 10 DE ABRIL DE 2019. 

 
 

Álvaro Dênis Ceni Scolaro 
Prefeito  
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