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LEI No 3840/2020, DE 05 DE AGOSTO DE 2020  

Autoriza o Executivo Municipal a receber 
servidão de passagem que dá acesso e 
passagem de tubulacão, instalaçao de rede 
elétrica e demais acessórios para 
funcionamento do sistema de bombas, para 
instalaçao e uso do poco tubular, tipo artesiano, 
no imóvel registrado sob matricula n.° 27.269, 
no Cartório de Registro de lmóveis de 
Chopinzinho, localizado as margens da Rodovia 
dos Imigrantes, na Comunidade de Sete 
Arroios, de propriedade do Sr. Jalmir José 
Zanela e de sua esposa Marilza Sartorel Zanela, 
e dá outras providências. 

0 PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçães 
que lhe são conferidas por Lei, 

'.9 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. 10  - Autoriza o Executivo Municipal a receber servidão de passagem que dä acesso e 

passagem de tubulação, instalação de rede elétrica e demais acessôrios para funcionamento 

do sistema de bombas, para instalacão e uso do poco tubular, tipo artesiano, no imóvel 

registrado sob matricula n.° 27.269, no CartOrio de Registro de lmóveis de Chopinzinho, 

locaiizado as margens da Rodovia dos Imigrantes, na Comunidade de Sete Arroios, de 

propriedade de Jalmir José Zanela e sua esposa Marilza Sartorel Zanela, casados entre si, 

brasileiros, ele portador do RG n.° 4.549.271-0/PR, inscrito no CPF sob n.° 650.015.169-00, 

ela portadora do RG n.° 3.656.016-9/PR, inscrita no CPF sob n.° 500.490.209-78, residentes o 

e domiciliados na Localidade de Sete Arroios, neste Municipio, a area de 162,30m2  (cento e 0  CL 

sessenta e dois metros quadrados e trinta decImetros quadrados), pertencente a area 

maior de 33.060,30m2  (trinta e três mu, sessenta metros quadrados e trinta decImetros 

quadrados), do lmOvel Chicorro 01-C, situado a margem direta do Rio Chopinzinho e a 

margem esquerda da estrada que conduz a Guarapuava, neste Municipio de Chopinzinho, 

conforme matricula sob o n°  27.269, conforme limitaçães e confrontacöes constante no Anexo < 43 
0 CS 

- Memorial Descrito, sendo parte integrantedesta Lei. 	 79 

CL U 

DESCRIAO DO PERMETRO 
Medidas e Confrontaçoes: Inicia-se no marco denominado 'MOl', georreferenciado no 

Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-51°W, coordenadas Piano 
Regulares Relativas, Sistema UTM: E=349.345,880m e N7.140.570,979m; Daf segue corn o 
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azimute de 98°51'26" e a distência de 5,00m ate o marco 'M02' (E=349.350,827m e 
N=7.140.570,208m); Dal segue corn o azimute de 184°08'41" e a distància de 32,34m ate o 
marco 'M03' (E=349.348,489m e N=7.140.537,952m); 	Dal segue corn o azimute de 
255°42'34" e 	a 	distância 	de 	5,00m 	ate 	o 	marco 	'M04' (E=349.343,644m 	e 
N=7.140.536,718m); Dal segue corn azimute de 3°44'01" e a distância de 34,33m ate o marco 
'MOl' (E=349.345,880rn e N=7.140.570,979m), inicio de descriçäo, fechando assim o 
perirnetro do poilgono acima descrito corn uma area superficial de 0,016ha. 

§1°- Para Os fins desta lei, o municIpio receberá a servidão de passagem na qualidade de 

representante da Comunidade de Sete Arroios, para envio da água ate o reservatôrio, que 

atenderá e dará continuidade da disponibilizaçao de água aos moradores daquela regiäo. 

§20 - Compete aos usuários beneficiados o rateio das despesas corn conservacão, 

manutencão e consumo de energia elétrica do sistema de captacao e distnbuiçao de ãgua, 

bern como o fornecirnento de água ao proprietãno do imóvel e, quando necessário, ao 

interesse do servico püblico, sem qualquer custo mensal. 

Art. 20  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao, revogando em especial as 

disposiçOes em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO - PR, 05 DE AGOSTO DE 2020. 

Alvaro Minis Ceni Scolaro 
Prefeito 

Publicado no Dtário Oficial dos Municipos 
do Sudoeste do Paraná 
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RAUL SORKO JUNIOR ENGENHARA 

RSJ 5oIuç6s Ambientas 

CNPJ: 26.16Z,4$810c'O1-4" 
Rua Joo Ribero dos Reis. 489 
13ai rro Cenuo 
Telef(yne: (42) 9 99)l-4O' 

e-mail 
um 

ii'' lsnto 
Teixeira Soares 
c'F 	430-009) 

MEI'40..PIA LDESCRILWQ 

L Propnetárto: Prefeitura Municipal de Cbopnzinho 

2, 	Descrico: Perirnetro nserido no Imóvel Chcharro 01-1C Mat. 27.269 sltuado naAv GetiUo Vargas 

3. MunicIpio: Choo:n2irlho 

4. Estado: Paraná 

S. Area: 152,30 m2  04,, 0,016 ha 

P4edidas e ontrontaçäes: Iritcia-se so no marco denominado M01' 	eorreferenciado no 

Sisterna Geodéso Brasiteiro. DATUM - SIRGAS2000, MC-51"W, coordenacias Piano 
Rotangulares Reativas, Sistema UTM: E= 349.345,880 m e N= 7 140570979 m i Dai segue 
corn o azimute de 98°5126" e a dstância Ce 5.00 m ate o marco 'M02' (E=349.350.827 m e 
N=.140.570.208 m) Dal segue corn a azimute de 184°08'41" e a distância de 32,34 m ate a 
marco 'M03 (E=349.34a489 m e N=7.140.537.952 rn). Dal segue corn a azimute do 255"42'34 
e a distâr'cia de 5,00 rn ate a marco M04' (E=349 343644 rn e N=7  140,536.718 rn) Dal segue 
corn a azrnute do 344'01° e a distância do 3433 rn ate a marco 'M01 (E=349,345.880 rn e 

N=7,140.570,979 in), inicto de descrição, techarido assrn o perimetro do poilgona acirna Cescrito 
corn uria area suporfici& do 0.016 ha 

"Venficando a Quakuer tempo näo serem vor4aderos Os fatos corstantes neste memorial descritivo, 
rspondero os reuerentes e o profissional que eiaborou pelos prejuizos causados, independente das 
sances chsciptnares e penais."- 

ChopThzinho, 0 de dezembia Cc 2019 
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