
 
LEI Nº 1058/2021 

DE 25/03/2021 
 
 

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a proceder o 
desmembramento e afetação de área de terras e revoga as 
Lei nº 1004, de 24/06/2019 e Lei nº 1012, de 03/10/2019 e 
dá outras providências. 
 

Eu, ARI PEDRO LORINI, Prefeito Municipal de Sulina – Estado do Paraná, em 
exercício, 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 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 4.013,43 m² (quatro mil, treze metros quadrados 
e quarenta e três decímetros quadrados), destina-se ao Prolongamento da Avenida 
Iguaçu,  possuindo as seguintes medidas e confrontações, a saber: Norte: Lote Urbano 
nº 01, da Quadra nº 68, com 46,83 metros; Rua Walter Teodoro Keske, com 26,25 
metros; Praça com 38,80 metros; Rua Avelino Rubi Erhart, com 15,41 metros; Lote 
Urbano nº 21, da Quadra nº 67, com 27,51 metros; Sul: Lote Urbano nº 22, da Quadra 
nº 69, com 210,05 metros; Leste: Avenida Iguaçu, com 29,99 metros; Oeste: Lote Rural 
nº 45, da Gleba nº 04, com 41,22 metros, tudo de acordo com mapa e memorial 
descritivo anexo. 
 
  Parágrafo Segundo - A área de 2.265,73 m² (dois mil, duzentos e sessenta e cinco 
metros quadrados e setenta e três decímetros quadrados), destina-se à Rua Avelino 
Rubi Erhart,  possuindo as seguintes medidas e confrontações, a saber: Norte: Praça 
com 37,95 metros; Rua Walter Teodoro Keske, com 25,66 metros e Lote Urbano nº 12, 
da Quadra nº 68, com 45,82 metros; Sul: Lotes Urbanos de nº 13 a nº 21, da Quadra nº 
67, com 95,26 metros e 42,74 metros; Leste: Lote Rural nº 45, da Gleba nº 04, com 
61,54 metros e Lote Urbano nº 44, com 23,81 metros; Oeste: Avenida Iguaçu com 15,41 
metros, tudo de acordo com mapa e memorial descritivo anexo. 
 



  Parágrafo Terceiro - A área de 1.210,66 m² (um mil, duzentos e dez metros 
quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), destina-se à Rua Walter Teodoro 
Keske,  possuindo as seguintes medidas e confrontações, a saber: Norte: Lotes Urbanos 
de nº 01 a nº 12 da Quadra nº 68, com 108,33 metros; Sul: Praça com 64,62 metros; 
Leste: Rua Avelino Rubi Erhart, com 25,66 metros; Oeste: Avenida Iguaçu com 26,25 
metros, tudo de acordo com mapa e memorial descritivo anexo. 
 
  Parágrafo Quarto - A área de 37.856,75 m² (trinta e sete mil, oitocentos e 
cinquenta e seis metros quadrados e setenta e cinco decímetros quadrados), destina-se 
a Lote Urbano nº 22, da Quadra nº 69,  possuindo as seguintes medidas e 
confrontações, a saber: Norte: Lote Rural nº 45, da Gleba nº 04, com 86,64 metros; Sul: 
Lote Urbano nº 02, da Quadra nº 11, com 131,07 metros; Leste: Prolongamento da 
Avenida Iguaçu, com 210,05 metros; Oeste: Preservação de recursos hídricos com 98,78 
metros, 61,20 metros, 64,68 metros e 122,27 metros, tudo de acordo com mapa e 
memorial descritivo anexo. 
 

Parágrafo Quinto - A área de 669,17 m² (seiscentos e sessenta e nove metros 
quadrados e dezessete decímetros quadrados), destina-se à Praça, possuindo as 
seguintes medidas e confrontações, a saber: Norte: Rua Walter Teodoro Keske, com 
64,63 metros; Leste: Rua Avelino Rubi Erhart, com 37,96 metros; Oeste: Avenida Iguaçu, 
com 38,80 metros, tudo de acordo com mapa e memorial descritivo anexo. 

 
Parágrafo Sexto - A área de 8.458,82 m² (oito mil, quatrocentos e cinquenta e 

oito metros quadrados e oitenta e dois decímetros quadrados), destina-se à 
Preservação de Recursos Hídricos, possuindo as seguintes medidas e confrontações, a 
saber: Norte: Lote Rural nº 45, Gleba nº 04, com 9,25 metros e 5,96 metros; Sul: Lote 
Urbano nº 02, da Quadra 11, com 14,19 metros; Leste: Lote Urbano nº 22 com 98,78 
metros, 61,20 metros, 64,68 metros e 122,27 metros; Oeste: Rio Capivara com 34,22 
metros, 62,53 metros, 66,52 metros, 67,20 metros, 78,04 metros e 51,00 metros, tudo 
de acordo com mapa e memorial descritivo anexo. 

 
Parágrafo Sétimo - A área de 3.683,17 m² (três mil, seiscentos e oitenta e três 

metros quadrados e dezessete decímetros quadrados), destina-se à abertura dos Lotes 
1 a 12, da Quadra nº 68, tudo de acordo com mapa e memorial descritivo anexo 

 
Parágrafo Oitavo - A área de 2.706,27 m² (dois mil, setecentos e seis metros 

quadrados e vinte e sete decímetros quadrados), destina-se à abertura dos Lotes 13 a 
21, da Quadra nº 67, tudo de acordo com mapa e memorial descritivo anexo. 
 
  Art. 2º Ficam revogadas a Lei nº 1004, de 24 de junho de 2019 e a Lei nº 1012, de 
03 de outubro de 2019. 



 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, em 25 de março de 2021, 35º da 

Emancipação e 33º de Administração. 
 
 

 
ARI PEDRO LORINI 

  Prefeito em Exercício 
 
 
 
Registre-se e publique-se 
Em 25 de março de 2021. 
 
PUBLICADO EM ______/03/2021, EDIÇÃO ____________, PÁGINA _______________ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ 
 
 
PUBLICADO EM ______/02/2021, EDIÇÃO ____________, PÁGINA _______________ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

 

 


