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LEI No 3.870/2020. DE 22 DE DEZEMBRO DE 2020 

Autoriza o Executivo Municipal a receber em 
doacao Parte da Chácara n.° 195, situado no 
quadro urbano, para regularizacao de rua e dá 
outras providências. 

o PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçoes que ihe são 
conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Cârnara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 
Art. 10  Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a receber, em doacão area total de 471,25m2  
(quatrocentos e setenta e urn metros quadrados e vinte e cinco decimetros quadrados), sendo de 
propriedade de Olmira Scabeni Venazzi e de seu esposo Santo Afonso Venazzi, denominada 
coma Parte da Chácara n.° 195, situada no quadro urbano deste MunicIpio, sob matricula n.° 
1.105, do CartOrio de Registro de lmOveis da Comarca, conforme descriçoes abaixo: 
a) Parte do imável denominado Chácara no 195, registrado sob matrIcula no 1.105 e, situada no 
quadro urbano deste MunicIpio, corn area total de 471,25M2  (quatrocentos e setenta e urn metros 
quadrados e vinte e cinco decirnetros quadrados), corn os seguintes limites e confrontaçoes: 
inicia-se se no marco denominado 'marco M00=PP' , georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS 2000, MC-51°W, coordenadas Piano Retangulares Relativas, 
Sistema UTM: E= 347.604,819 m e N= 7.139.402,318 m; Dal segue corn o azimute de 9003236u e 
a distância de 14,00 rn ate a marco 'marco MOl' (E=347.618,819 m e N=7.139.402,185 m); Dal 
segue corn a azimute de 184°23'17" e a distância de 33,72 m ate o marco 'marco M02' 
(E=347.616,239 rn e N=7.139.368,562 m); Dai segue corn o azimute de 270°24'26" e a distância 
de 14,00 m ate o marco 'marco M03' (E=347.602,240 m e N=7.139.368,662 m); Dal segue cam a 
azimute de 4022'58" e a distância de 33,76 m ate o marco 'marco M00PP' (E=347.604,819 m e 
N=7.139.402,318 m); inIcio de descricao, fechando assim o perimetro do poligono acima descrito 
corn urna area superficial de 0,047 ha. 
A descricao completa do perImetro consta em memorial topográfico anexo. 
Art. 20  A area objeto da doacão passa a fazer parte da Rua Albino Orestes Dalmut, situada no 
quadro urbano, no Bairro São Sebastiào, deste MunicIpio. 
Art. 30  As despesas decorrentes corn a execucão da presente Lei correrão par conta de dotacão 
orçamentària municipal vigente. 
Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua pubiicaçao, revogadas as disposicOes em contrãrio. 
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1) VERIFICAcAO DAS 

ASSINATURAS 

Código para verificacäo: DDE0-20E3-64E4-E724 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

' 	ALVARO DENIS CENI SCOLARO (CPF 009.378.889-40) em 22/12/2020 17:21:29 (GMT-03:00) 
Emitido p01: Sub-Autoridade Certificadora IDoc (Assinatura lOoc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificaçao por meio do link: 

https://chopinzinho. 1  rJoc.com.br/verificacao/DDEO-2OE3-64E4-E724  


