MUNICÍPIO

DE CRUZEIRO DO OESTE
Estado do Paraná

Rua João Orrnindo

de Rezende, 686, Cep: 87.400-000

Telefone: (44)3676-8150 - www.cruzeirodooeste.pr.gov.br

DECRETO N.o 404/2018

Súmula:
Revoga
o
Municipal nO456/2017.

Decreto

MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, Prefeita Municipal Interina, do
Município de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, e
Considerando a escritura pública de doação lavrada em 26.07.2018, o
imóvel constante da matrícula nO 19.500, do 2° Ofício do CRI desta
Comarca, imóvel urbano - Data de terras sob nO 15, subdivisão das datas
nOs01 s 12, UNIFICADAS, da Quadra 123, situada no BAIRRO ALTO DA
GLÓRIA, com área de 1.413,43 metros quadrados, foi DOADO, em plena
propriedade, em favor do Municipio de Cruzeiro do Oeste,
DECRETA
Art. 1° - Fica REVOGADO o Decreto Municipal de nO456/2017.
Art. 2° - Este Decreto entra em vígor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
EDIFíCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE,
ESTADO DO PARANÁ, AOS 21 (VINTE E UM) DIAS DE AGOSTO DE
2018.
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IMQVEI..!JRBANO:- Data de lerras sob n'l5, subdivisilo das datas nOsOl.a 12, UNIFICADAS, da •••• Quadra n' 123, situada no BAIRRO ALTO .DA GLÓRIA,. com a área de 1.413,43 metros quadrad~s~ .,,,.~,,
com "as segumtes confrorttaçôes;- "Frente: para a Avemd~ BrasIl. na extensão de 13,00 m.ctrosj _." ,
Lateral esquerda: confronta com a data n' 14, na extensilo de 106,09 metros;Laterai direita: confronta
com a data n° 16. na extensão de 105,68 metrós, e Fundos: confronta com a Avenida Rio Branco. na
extensão de I3,OO.metros:- ORIGEM:- Matrícula n' 18.039,. R. OI, desta Serventia:- .Memorial
descritivo elaborado pelo eng' civil, Patrick W.. Coletti Barbosa, .CREA.PR 15280610:- ART n'
20180537079, R$ 82,94, recolhido. conf comprovo arqUivado.- OBS:- Que o presente
desmembramento é feito devidamente autorizado pelo órgão competente da Prefeitura Municipal
desta cidade, no termo do Alvará de desmembramento n° 015/2017, expedido pela mesma, em
07/03/2018, assinado pelo eng' civil, Fernando Calderon Matos .• Requerimento protocolado sob n'
90.383, em 09/04/2018.
.
Proprietária:. SlLVANA APARECIDA
P RE
,ME., inscrita no CNPJIMF sob
n' 02.479.430/0001.63, pessoa jurídi
de
om sede à Rua Peabirú, 313, sala OI,
nesta cidade e Comarca.- Dou fé. E
_ (Rodrigo Menon Gondo) Escrevente
Substituto.-

,.,"'--

R. 01 - 19500 - Protoc. 91.159. Data 01/0812018 - Nos termos da escritura pública de Doação,
,.Iav,adáem 26 de julho de 2018, na Serventia de Notas desta cidade e Comarca, L' 208/E. fls.
0771079, o imóvel conSLante da presente matricula foi doado (EM PLENA PROPRIEDADE) ao
MUNICIPIO DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, inscrito no CNPJIMF sob
n' 76.381.854/0001-27, pessoa juridica de direito públic\l interno, neste ato represenladopor
sua
Prefeita Interína, Maria Helena Bertoco Rodrigues, CI. 3.946,795.0-PR., e CPF. 795.588.109.$9,
brasileira, casada, professora, residente e domiciliada à Av. Paraná. ) 14, nesta cidade, comparecendo
como outorgante doadora, Sílvana Aparecida Ferreira Pereira~.ME" inscrita no CNPJIMF sob nO
02.479.430/0001-63, pessoa juridica de direito privado, com sede à Rua Peabirú, 313, sala OI, nesta
cidade e Comarca, neste ato representada por sua empresária, Silvana Aparecida 'Ferreira Pereira, CIo
5.936.886-9-PR., e CPF, 752.960.049-49, brasileira, casada, empresária. residente e domiciliada à
Rua Gov. Roberto Silveira, 757, nesta cidade, cujo imóvel para efeitos fiscais foi avaliado em R$
80,000,00 (oitenta mil reais) .• OBS:- O imóvel da presente escritura é doado para fins de arruamento,
integrando o sistema viário da cidade de Cruzeiro do Oeste-PR., com status de bem público qe uso
comum do povo, devendo permanecer aberto ao trânsito indiscriminado de qualquer pessoa ou
velculo.-ITBI - ";senlo". conf. consta do Art. ISO, inciso VI, allnea "a" da Constituição da República
Federativa do Brasil.a Emitida a DOI por este Serviço RegistraJ.- Apresentada certidões: da Juse. do
Trabalho, da Divida Ativa Estadual, da Divida Ativa da Uniilo e da Consulta Central Nac. de Indisp.
de Bens, conf .. constam na escritura,~ F
f. o ,Art. 3°, letra "b". n° 17, da Lei
Estadual n' 12.604, de 02.07.1999.
01/08/2018.- Custas:- 4312 VRC,
corrcsp. a R$ 832,22 .• Dou fé. E
(Rodrigo Menon Gondo) Escrevente
Substituto.-
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