
 
 

LEI Nº 1004/2019 

DE 24/06/2019 
 

SUMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder o 
desmembramento e afetação de área de terras e dá 
outras providências. 
 

Eu, PAULO HORN, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, faço 
saber a todos os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de 
Vereadores aprovou e, eu promulgo e sanciono a seguinte: 

 
 
LEI  
 
 

  Art. 1º Fica autorizado o desmembramento e afetação da área de 3.476,39 m² 
(três mil, quatrocentos e setenta e seis metros e trinta e nove centímetros 
quadrados), do Lote Rural nº 43, da Gleba nº 04, com área total de 60.864,00 m2 
(sessenta mil, oitocentos e sessenta e quatro metros quadrados), de propriedade do 
Município de Sulina, Matrícula nº R.4-4.102, do CRI de São João/PR. 
 
  Parágrafo Primeiro A área de 1.210,66 m² (um mil, duzentos e dez metros e 
sessenta e seis centímetros quadrados), desmembrada nos termos do artigo 1º 
desta Lei, destina-se à Rua Projetada nº 01,  possuindo as seguintes medidas e 
confrontações, a saber: Norte: Quadra nº 68 com 108,33 metros; Sul: Praça, com 
64,62 metros; Leste: Rua Projetada nº 02, com 25,66 metros; Oeste: Avenida 
Iguaçu, com 26,25 metros, tudo de acordo com mapa, matrícula e memorial 
descritivo anexo. 
 
  Parágrafo Segundo A área de 2.265,73 m² (dois mil, duzentos e sessenta e 
cinco metros e setenta e três centímetros quadrados), desmembrada nos termos do 
artigo 1º desta Lei, destina-se à Rua Projetada nº 02, possuindo as seguintes 
medidas e confrontações, a saber: Norte: Praça com 37,95 metros; Rua Projetada nº 
01 com 25,66 metros e Quadra nº 68, com 45,82 metros; Sul: Quadra nº 67, com 
95,26 metros e 42,74 metros; Leste: Lote Rural nº 45, com 61,54 metros e Lote nº 44 
com 23,81 metros; Oeste: Avenida Iguaçu, com 15,41 metros, tudo de acordo com 
mapa, matrícula e memorial descritivo anexo. 
 
  Art. 3º O remanescente da área do Lote Rural nº 43, da Gleba nº 04, 
correspondente a 57.387,61 m² (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e sete 
metros e sessenta e um centímetros quadrados), passará a ter os limites e 
confrontações descritos no mapa e memorial descritivo anexo. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
demais disposições em contrário. 

 
 
 
 



 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 24 de junho de 2019, 33º da 

Emancipação e 31º de Administração. 
 

 
PAULO HORN 

  Prefeito Municipal 
 
 
Registre-se e publique-se 
Em 24 de junho de 2019. 
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