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MENSAGEM Alto Paraiso, 13 de setembro de 2022.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Pela presente, estamos enviando a essa Câmara de
Vereadores o anexo Projeto de Lei que "Autoriza o Município de Alto
Paraíso/PR receber em doação imóvel rural da empresa J. F.
Loteamentos Ltda, para compensação com área institucional em
loteamento que a doadora fará futuramente".

o presente projeto de lei visaa construção de uma rampa
pública de acessoao rio Paraná para fomentar o turismono Balneário
CentroTurísticoPortoFigueira.

Atenciosamente.

da presenteiniciativa que reverterá.indubit
coletividade como um todo.
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PROJETO DE LEI N° 019/2022
DE 13.09.2022

SÚMULA: Autoriza o Município de Alto
Paraíso/PR receber em doação imóvel rural da
empresa J. F. Loteamentos Ltda, para
compensação com área institucional em
loteamento que a doadora fará futuramente.

A Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado do Paraná,

APROVA:

Art. 1° Fica o Município de Alto Paraíso/PR autorizado a receber
em doação imóvel rural da empresa J. F. Loteamentos Ltda, para
compensação com área institucional em loteamento que a doadora fará
futuramente no Balneário Porto Figueira.

§ 1° O imóvel a ser doado ao Município tem as seguintes
características:

Lote rural nO01 (um), subdividido do Lote rural nO86-Rem-2-B, da
subdivisão do lote nO86-Remanescente-02, da Gleba nO8 (oito), 18 Secção, do
Núcleo do Rio do Veado, do Município de Alto Paraíso, Estado do Paraná, com
a área de 2,00 ha (dois hectares), com o perímetro de 588,98 ms., com os
limites e confrontações descritos no Memorial Descritivo da lavra do
Engenheiro Agrimensor Luciano de Oliveira Rubio Perez (CREA-RJ:
2014117684/0) que faz parte integrante desta lei.

§ 2° O Município tomará posse imediatamente do imóvel, o qual
será destinado a construção de uma rampa pública de acesso ao rio Paraná
para fomentar o turismo no Balneário Centro Turístico Porto Figueira.

§ 30 A escritura definitiva de doação será feita após a pub] ão
da presente lei, correndo as despesas por conta do Município, salv eventua
tributos pendentes sobre o imóvel que deverão ser pagos imedi
doadora.
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Art. 2° Para viabilizar a obra poderá o Poder Executivo declarar
de utilidade pública a referida área mantendo os indispensáveis
entendimentos com a empresa doadora.

Art. 3° Para execução da obra de que trata esta Lei, serão
utilizados recursos próprios do município.


