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confrontando com o Lote 25 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encon-
trar a divisa como o Lote 05 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 05 da 
Quadra 03 por uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 23 da Quadra 
03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 23 da Quadra 03, uma distância de 20,00 me-
tros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8776 
e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXV – Matrícula n°. 10.053: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 25, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 286, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 24 da quadra 03 
e Lote 25 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 26 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 26 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 04 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 04 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 24 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 24 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8777 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXVI – Matrícula n°.10.054: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 26, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 296, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 25 da quadra 03 
e Lote 26 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 27 da Quadra 03, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 27 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 03 da Quadra 03, deflexionaa direita e segue confrontando com o Lote 03 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 25 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 25 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8778 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXVII – Matrícula n°. 10.055: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 27, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 306, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 26 da quadra 03 
e Lote 27 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (treme), até encontrar divisa com o Lote 28 da Quadra 03, deflexiona á direita segue confrontan-
do com o Lote 28 da Quadra 03 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
como o Lote 02 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 03 por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 26 da Quadra 03, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 26 da Quadra 03, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8779 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXVIII – Matrícula n°. 10.056: Imóvel urbano com 252,00m2 (duzentos e cinquenta e dois 
metros quadrados), Lote 28, quadra n° 03, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 318, Jardim Geraldo 
Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 
27 da quadra 03 e Lote 28 da Quadra 03, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma 
distância de 12,60 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, deílexiona à direita 
segue confrontando com a Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até 
encontrar a divisa como o Lote 01 da Quadra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 
01 da Quadra 03 por uma distância de 12,60 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 27 da Qua-
dra 03, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 27 da Quadra 03, uma distância de 20,00 
metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 252,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8780 
e avaliado em R$ 22.932,00 (vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais).
 XXIX – Matrícula n°. 10.057: Imóvel urbano com 252,00m2 (duzentos e cinquenta e dois 
metros quadrados), Lote 01, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 319, Jardim Geraldo 
Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Pa-
raná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa da Rua Orlan-
do Chiampi coma divisa da Rua Benedito Munhoz, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por 
uma distância de 12,60 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 04, deflexiona à 
direita segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), 
até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com Aracy 
Muneti e outros por uma distância de 12,60 metros (fundos), até encontrar divisa com a Rua Benedito 
Munhoz, deflexiona a direita e segue confrontando com a Rua Benedito Munhoz uma distância de 20,00 
metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 252,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8781 
e avaliado em R$ 22.932,00 (vinte e dois mil novecentos e trinta e dois reais).
 XXX – Matrícula n°. 10.058: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 02, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 307, Jardim Geraldo Fernandes de Almei-
da, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguin-
tes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 01 da quadra 04 e Lote 
02 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, 
(frente), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando com o 
Lote 03 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa comAracy 
Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por uma distância 
de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 04, deflexiona a direita e segue 
confrontando com o Lote 01 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar 
com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com 
área superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8782 e avaliado em R$ 18.200,00 
(dezoito mil e duzentos reais).
 XXXI – Matrícula n°. 10.059: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 03, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 297, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 02 da quadra 04 
e Lote 03 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 04 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 04 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8783 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXII – Matrícula n°. 10.060: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 04, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 287, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 03 da quadra 04 
e Lote 04 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 05 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 03 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8784 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXIII – Matrícula n°. 10.061: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 05, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 277, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 04 da quadra 04 
e Lote 05 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontan-

do com o Lote 06 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com o Axacy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 04 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 04 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8785 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXIV – Matrícula n°. 10.062: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadra-
dos), Lote 06, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 267, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 05 da quadra 04 
e Lote 06 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 07 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 07 da Quadra 04 por uma distância 20.00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8786 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXV – Matrícula n°. 10.063: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 07, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 257, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 06 da quadra 04 
e Lote 07 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 08 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 08 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 06 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8787 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXVI – Matrícula n°. 10.064: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadra-
dos), Lote 08, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 247, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 07 da quadra 04 
e Lote 08 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 09 da Quadra 04, deftexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 09 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 07 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 07 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8788 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXVII – Matrícula n°. 10.065: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadra-
dos), Lote 09, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 237, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 08 da quadra 04 
e Lote 09 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 10 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 10 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 08 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 08 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8789 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXVIII – Matrícula n°. 10.066: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadra-
dos), Lote 10, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 227, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 09 da quadra 04 
e Lote 10 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), aié encontrar divisa com o Lote 11 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 11 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 09 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 09 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8790 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XXXIX – Matrícula n°. 10.067: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadra-
dos), Lote 11, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 217, Jardim Geraldo Fernandes de 
Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 10 da quadra 04 
e Lote 11 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 12 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Araey Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 10 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 10 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8791 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XL – Matrícula n°. 10.068: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), Lote 
12, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 207, Jardim Geraldo Fernandes de Almeida, 
sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as seguintes 
divisas e confrontações: ‘‘Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 11 da quadra 04 e Lote 12 da 
Quadra 04. segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 metros, (frente), 
até encontrar divisa com o Lote 13 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando com o Lote 13 
da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa com Araey Maneti 
e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por uma distância de 
10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 11 da Quadra 04, deflexiona a direita e segue con-
frontando com o Lote 11 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), até encontrar com 
a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área 
superficial de 200,00 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8792 e avaliado em R$ 18.200,00 (dezoito 
mil e duzentos reais).
 XLI – Matrícula n°. 10.069: Imóvel urbano com 200,00m2 (duzentos metros quadrados), 
Lote 13, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 197, Jardim Geraldo Fernandes de Al-
meida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com as 
seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 12 da quadra 04 
e Lote 13 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 10,00 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 14 da Quadra 04, deflexiona à direita segue confrontando 
com o Lote 14 da Quadra 04 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Maneti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com o Aracy Maneti e outros por 
uma distância de 10,00 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 12 da Quadra 04, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 12 da Quadra 04, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 200,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8793 e avaliado em R$ 
18.200,00 (dezoito mil e duzentos reais).
 XLII – Matrícula n°. 10.070: Imóvel urbano com 253,00m2 (duzentos e cinquenta e três 
metros quadrados), Lote 14, quadra n° 04, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 187, Jardim Geraldo 
Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do 
Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 13 
da quadra 04 e Lote 14 da Quadra 04, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distân-
cia de 12,65 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua João Carlos Texeira, deflexiona à direita 
segue confrontando com a Rua João Carlos Texeira por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), 
até encontrar a divisa com Aracy Maneti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com Aracy 
Maneti e outros por uma distância de 12,65 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 13 da Qua-
dra 04, deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 13 da Quadra 04, uma distância de 20,00 
metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 253,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8794 
e avaliado em R$ 23.023,00 (vinte e três mil e vinte e três reais).
 XLIII – Matrícula n°. 10.071: Imóvel urbano com 196,30m2 (cento e noventa e seis metros e 
trinta centímetros quadrados), Lote 01, quadra n° 05, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 365, Jardim 
Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Esta-
do do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com 
Aracy Maneti e Outros e divisa com Rua Takashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita 
por uma distância de 9,82 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 05, deflexiona 
à direita segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado esquer-
do), até encontrar a divisa com o Lote 06 da Quadra 05, dellexiona à direita e segue confrontando como 
Lote 06 da Quadra 05, uma distância de 9,81 metros (fundos), até encontrar divisa com o Aracy Maneti 
e Outros, dellexiona á direita e segue confrontando com Aracy Maneti e Outros, uma distância de 20,00 
metros, (lado direito), até encontrar divisa com a Rua Takashi Makita ponto de partida da presente descri-
ção, fechando assim um polígono com área superficial de 196,30 m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 
8795 e avaliado em R$ 17.863,30 (dezessete mil e oitocentos e sessenta e três reais e trinta centavos).
 XLIV – Matrícula n°. 10.072: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros 
quadrados), Lote 02, quadra n° 05, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 355, Jardim Geraldo Fernandes 
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com 
as seguintes div isas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com Lote 01 da Quadra 
05 e divisa com Rua Takashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância 
de 9,80 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 05, deflexiona à direita segue 
confrontando com o Lote 03 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar 
a divisa com o Lote 05 da Quadra 05. deflexiona à direita e segue confrontando como Lote 05 da Quadra 
05, uma distância de 9.80 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 05. deflexiona á 
direita e segue confrontando com o Lote 01 da Quadra 05, uma distância de 20.00 metros, (lado direito), 
até encontrar divisa com a Rua Takashi Makita ponto de partida da presente descrição, tèchando assim 
um polígono com área superficial de 196,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8796, e avaliado em 
R$ 17.836,00 (dezessete mil oitocentos  e trinta e seis reais).
 XLV – Matrícula n°. 10.073: Imóvel urbano com 229,00m2 (duzentos e vinte nove metros 
quadrados), Lote 03, quadra n° 05, Localizado na Rua Takashi Makita, n° 355, Jardim Geraldo Fernandes 
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com 
as seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 02 da Quadra 
05 e divisa com Rua Takashi Makita, segue confrontando com a Rua Takashi Makita por uma distância de 
11,45 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, deflexiona à direita segue con-
frontando com a Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a 
divisa com o Lote 04 da Quadra 05, deflexiona à direita e segue confrontando como Lote 04 da Quadra 

05, uma distância de 11,45 metros (fundos), até encontrar divisa com o 
Lote 02 da Quadra 05, deflexiona à direita e segue confrontando com o 
Lote 02 da Quadra 05, uma distância de 20,00 metros, dado direito), até 
encontrar divisa com a Rua Takashi Makita ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 229,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8797 e avaliado em R$ 
20.839,00 (vinte mil oitocentos e trinta e nove reais).
 XLVI – Matrícula n°. 10.074: Imóvel urbano com 229,00m2 (duzentos e vinte nove metros 
quadrados), Lote 04, quadra n° 05, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 346, Jardim Geraldo Fernan-
des de Almeida, sem benleitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 05 da 
Quadra 05 e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por 
uma distância de 11,45 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, deflexiona à 
esquerda e segue confrontando com o a Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado 
direito), até encontrar a divisa com o Lote 03 da Quadra 05, deflexiona à esquerda e segue confrontando 
como Lote da Quadra 05, uma distância de 11,45 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 05 da 
Quadra 05, deflexiona à esquerda e segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 05. uma distância de 
20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da pre-
sente descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 229,00m2”. Imóvel com cadastro 
municipal n° 8798 e avaliado em R$ 20.839,00 (vinte mil oitocentos e trinta e nove reais).
 XLVII – Matrícula n°. 10.075: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros 
quadrados), Lote 05, quadra n° 05, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 356, Jardim Geraldo Fernan-
des de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa com o Lote 06 da 
Quadra 05 e divisa com Rua Orlando Chiampi. segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma 
distância de 9,80 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 04 da Quadra 05, deflexiona à esquer-
da e segue confrontando com o Lote 04 da Quadra 05 por uma distância 20,00 metros, (lado direito), até 
encontrar a divisa com o Lote 02 da Quadra 05, deflexiona à esquerda e segue confrontando como Lote 
02 da Quadra 05, uma distância de 9,80 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 06 da Quadra 
05. deflexiona à esquerda e segue confrontando com o Lote 06 da Quadra 05, uma distância de 20,00 
metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente 
descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 196,00m2”. Imóvel com cadastro munici-
pal n° 8799 e avaliado em R$ 17.836,00 (dezessete mil oitocentos e trinta e seis reais).
 XLVIII – Matrícula n°. 10.076: Imóvel urbano com 196,20m2 (cento e noventa e seis metros 
e vinte centímetros quadrados), Lote 06, quadra n° 05, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 366, Jar-
dim Geraldo Fernandes de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, 
Estado do Paraná, com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa 
com Aracy Maneti e Outros e divisa com Rua Orlando Chiampi, segue confrontando com a Rua Orlando 
Chiampi por uma distância de 9,81 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 05 da Quadra 05, 
deflexiona à esquerda e segue confrontando com o Lote 05 da Quadra 05 por uma distância 20,00 me-
tros, (lado direito), até encontrar a divisa com o Lote 01 da Quadra 05, deflexiona à esquerda e segue 
confrontando como Lote 01 da Quadra 05, uma distância de 9,81 metros (fundos), até encontrar divisa 
com Aracy Maneti e Outros, deflexiona à esquerda e segue confrontando com Aracy Maneti e Outros, 
uma distância de 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar divisa com a Rua Orlando Chiampi ponto 
do partida da presente descrição, fechando assim um polígono com área superficial de 196,20m2”. Imó-
vel com cadastro municipal n° 8800 e avaliado em R$ 17.854,20 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e 
quatro reais e vinte centavos).
 XLIX – Matrícula n°. 10.077: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros 
quadrados), Lote 01, quadra n° 06, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 367, Jardim Geraldo Fernan-
des de Almeida, sem benfeitorias, neste Municipio e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
com as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote de Aracy 
Manenti e outros com a divisa do Lote 01 da Quadra 06, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi 
por uma distância de 9,80 metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 06, deflexiona à 
direita segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 06 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), 
até encontrar a divisa com Aracy Manenti e outros, deflexiona a direita e segue confrontando com Aracy 
Manenti e outros por uma distância de 9,80 metros (fundos), até encontrar divisa com Aracy Manenti e 
outros, deilexiona a direita e segue confrontando com Aracy Manenti e outros, uma distância de 20,00 
metros, (lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi, ponto de partida da presente descrição, 
fechando assim um polígono com área superficial de 196,00m2”, Imóvel com cadastro municipal n° 8801, 
e avaliado em R$ 17.836,00 (dezessete mil oitocentos e trinta e seis reais).
 L – Matrícula n°. 10.078: Imóvel urbano com 196,00m2 (cento e noventa e seis metros qua-
drados), Lote 02, quadra n° 06, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 357, Jardim Geraldo Fernandes 
de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, com 
as seguintes divisas e confrontações: “Inicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 01 da Quadra 06 
com o Lote 02 da Quadra 06, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância de 9,80 
metros, (frente), até encontrar divisa com o Lote 03 da Quadra 06, deflexiona à direita segue confrontan-
do com o Lote 03 da Quadra 06 por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encontrar a divisa 
com Aracy Manenti e outros, deflexionaa direita e segue confrontando com Aracy Manenti e outros por 
uma distância de 9,80 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 01 da Quadra 06, deflexiona a 
direita e segue confrontando com o Lote 01 da Quadra 06, uma distância de 20,00 metros, (lado direito), 
até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechando assim um 
polígono com área superficial de 196,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n° 8802, e avaliado em R$ 
17.836,00 (dezessete mil oitocentos e trinta e seis reais).
 LI – Matrícula n°. 10.079: Imóvel urbano com 229,00m2 (duzentos e vinte e nove metros 
quadrados), Lote 03, quadra n° 06, Localizado na Rua Orlando Chiampi, n° 347, Jardim Geraldo Fernan 
des de Almeida, sem benfeitorias, neste Município e Comarca de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, 
com as seguintes divisas e confrontações: “lnicia-se em um ponto cravado na divisa do Lote 02 da Qua-
dra 06 com o Lote 03 da Quadra 06, segue confrontando com a Rua Orlando Chiampi por uma distância 
de 11,45 metros, (frente), até encontrar divisa com a Rua Benedito Munhoz, deflexiona à direita segue 
confrontando com a Rua Benedito Munhoz por uma distância 20,00 metros, (lado esquerdo), até encon-
trar a divisa com Aracy Manenti e outros, detlexiona a direita e segue confrontando com Aracy Manenti 
e outros por uma distância de 11,45 metros (fundos), até encontrar divisa com o Lote 02 da Quadra 06, 
deflexiona a direita e segue confrontando com o Lote 02 da Quadra 06, uma distância de 20,00 metros, 
(lado direito), até encontrar com a Rua Orlando Chiampi ponto de partida da presente descrição, fechan-
do assim um polígono com área superficial de 229,00m2”. Imóvel com cadastro municipal n“ 8803, e 
avaliado em R$ 20.839,00 (vinte mil oitocentos e trinta e nove reais).
 Art. 2º Os imóveis descritos no artigo 1°, cuja avaliação perfaz a soma de R$ 962.943,50 
(novecentos e sessenta e dois mil novecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos), é por esta 
Lei desafetado de sua natureza de bem público e passa a integrar a categoria de bem dominial.
 Art. 3° A donatária terá como encargo a construção de unidades habitacionais no âmbito de 
programas habitacionais desenvolvidos pelo governo federal e/ou estadual.
 Art. 4º A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei ficará automatica-
mente revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da municipalidade, se:
 I – a donatária deixar de atender a finalidade determinada no artigo 3° desta Lei;
 II – a construção das unidades habitacionais não iniciar em até 24 (vinte e quatro) meses ou 
não estiver concluída em até 48 (quarenta e oito) meses, cujos prazos serão contados a partir do registro 
da doação na matrícula do imóvel.
Art. 5° Os imóveis objetos da doação ficarão isentos do recolhimento dos seguintes tributos municipais:
 I – ITBI – Imposto de Transmissão de Bens Imóveis:
 a) quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para a donatária, na 
efetivação da doação;
b) quando da transferência da propriedade das unidades habitacionais produzidas aos beneficiários;
II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, enquanto permanecer sob a propriedade da donatária.
 III – I.S.S.Q.N. – Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza à donatária e à empresa 
contratada para execução de moradias, incidente sobre as operações relativas à construção de unidades 
habitacionais e obras de infraestrutura;
 IV – Taxas referentes à expedição de alvará de construção, alvará de serviço autônomo e 
habite-se à donatária e à empresa contratada para execução das moradias. 
 Art. 6° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a Companhia 
de Habitação do Paraná – COHAPAR, para viabilizar a construção de unidades habitacionais nas áeras 
descritas no art. 1°.
 Art. 7° Fica autorizada a Companhia de Habitação do Paraná - COHAPAR a selecionar 
empresa do ramo da construção civil, observando-se a legislação aplicável, para fins de produção de 
empreendimento habitacional de interesse social, no âmbito de programas desenvolvidos pelo Governo 
Federal e/ou Estadual das áreas descritas no artigo 1°. 
 Art. 8° Fica o Município de Primeiro de Maio responsável pela execução de infraestrutura 
não incidente nos custos do empreendimento a ser implementado na área descrita no art. 1°.
 Art. 9° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 10 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

LEI Nº 762/2020
 Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto para o pagamento à vista na renovação 
da Taxa de Licença para Funcionamento, ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e reno-
vação da Taxa de Vigilância Sanitária, para o exercício de 2021, e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Munici-
pal, sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a conceder desconto aos contribuintes que efetu-
arem o pagamento da RENOVAÇÃO DA TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, do ISSQN  
- Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza e da RENOVAÇÃO DA TAXA DE LICENÇA SANITÁRIA 
referentes ao exercício de 2021, conforme os índices e prazos abaixo discriminados:
 I – 18% (dezoito por cento) de desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento 
antecipado ou em cota única até o dia 10 de maio de 2021;
 II – 15% (quinze por cento) de desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento 
antecipado ou em cota única até o dia 10 de junho de 2021.
 Parágrafo Único – O pagamento realizado após o vencimento nos prazos previstos implica-
rá na perda do desconto concedido ao contribuinte.
 Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio, Em 10 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal

LEI Nº 763/2020
 Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder desconto para o pagamento à vista do 
IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), para o exercício de 2021, e dá outras providências.
 A Câmara Municipal de Primeiro de Maio, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeita Munici-
pal, sanciono a seguinte Lei:
 Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder desconto aos contribuintes 
que efetuarem o pagamento do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) referente ao exercício de 
2021, conforme os índices e prazos abaixo discriminados:
 I – 18% (dezoito por cento) de desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento 
antecipado ou em cota única até o dia 10 de maio de 2021;
 II – 15% (quinze por cento) de desconto para os contribuintes que efetuarem o pagamento 
antecipado ou em cota única até o dia 10 de junho de 2021.
 Parágrafo Único – O pagamento realizado após o vencimento nos prazos previstos implica-
rá na perda do desconto concedido ao contribuinte.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 Edifício da Prefeitura Municipal de Primeiro de Maio,
 Em 10 de dezembro de 2020.

Bruna de Oliveira Casanova - Prefeita Municipal


