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DECRETO N° 5480 DE 28 DE OUTUBRO DE 2022.

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA

FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO.

IMÓVEL SITUADO NO MUNICÍPIO DE PLANALTO-PR.

LUIZ CARLOS BONI, Prefeito Municipal de Planalto, Estado do Paraná, no uso de

suas atribuições legais, conferidas pelo Art. 130 §1°, da Lei Orgânica do Município

de Planalto, Estado do Paraná, e;

CONSIDERANDO a intenção do Município de Planalto realizar a construção de um

novo ginásio de esportes;

CONSIDERANDO que o terreno objeto deste decreto é de área limítrofe a outros

terrenos de propriedade deste Município, sendo indispensável para a realização da

mencionada construção;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Federal 3.365 de 21 de junho de 1941.

DECRETA

Art. 1°. ° Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de seu

pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o imóvel: Lote

Urbano n° 03 (três) da Quadra n° 15 (Quinze) da Planta Geral da Cidade de

Planalto, Estado do Paraná, com área de 600m^ (seiscentos metros quadrados),

registrado sob Matrícula n° 13.333.

Art. 2° A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza

urgente, com intenção de compra pelo poder público, desde logo autorizado, nos

termos do Decreto-Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941.
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Art. 3® O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade

promover a construção de um novo ginásio de esportes.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL de Planalto, Estado do Paraná, aos vinte e

oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

LUIZ CARLOS BONI

PREFEITO MUNICIPAL
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(REGISTRO GERAL

MATRÍCULA N.o. 13-333--.
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DATA.04.02.82■»» LOTE RURAL SOB 03 (Trcs) da Quadra n® 15 (Quin-
zc),. da Planta Geral da Cidade de Planalto, Estado do Paraná, corn
ar éa de 600/00m2 (Scisccntos Metros Quadrados), com as seguintes -
confrontações:- NORDESTE:- Por uma l inha seca, confronta com o lo
te 12 da mesma Quadra, numa extensão de 15 metros; SULESTE:-Por
uma I i nha seca, confronta com o lote n- 04 da mesma quadra, numa -
extensão de 40 metros; SUDOESTE:- Por uma l inha seca, confronta -
com a Rua Osvoldina Hoffmann, do mesmo patrimônio, numa extensão -
de 15 metros? NOROESTE:- Por uma 1 inha seca, confronta com o lote-
n® 02 da mesma quadra, numa extensão de 40 metros;- .

PROPRIETÁRIO:- LUIZ CLAUDIO HOFFMANN, casado, CPF NS 004 7.Ó5 019/-
20; OSVALDO HOFFMANN, viuvo, CPF N® 004 764 809/06; CLARA BEATRI2-
HOFFMANN, solteira, maior, capaz, CPF N® 283 413 179/15 e LEOPOLDO
HOFFMANN, casado, CPF N® 000 177 609/68, todos brasi leiros, ei es -
do comercio, ela do I ar;- •
REGISTRO ANTERIOR:- Mat. n® 8.041 . R-l-^^íl do l ivro n® 02. deste
Ofício. O referido é verdade e dou fe^/Ov^anem^ fevereiro -
de 1.982. Adolfo B. Budols.-Ot • oÍ •

R-l-l3.333:- DATA,04.02.82.- Nos Termos da Escritura Publ ica de -
Compra e Venda, datada de 30 de outubt'o de I .980, lavrada nas Notas
do Tabel ião do Distrito de Sao Vaiári o-PI anal to-Pr., do I ivro n® -
06, fI. n® 197/ o imóvel da presente matrícula foi adquirido por -
SEBASTlXo ROGÉRIO DE OLIVEIRA, brasil ei ro, casado, operário, Cert.
I® C. de Res, n® 136393-8 do 2® BR., por crmpra feita a LUIZ CLAU-
DIO HOFFMANN e sua esposa MARIA DE LURDES HvVFMANN, casados, CPF -
N® 004 765 019/20; OSVALDO HOFFMANN, vi6vo, Cí F N® 004 764 809/06;
CLARA BEATRIZ HOFFMANN, solteira, maior,^ c^ai, CPF N® 283 413 179/
15/ neste ato representados por Luiz Cláudio Hofvmann, ja qual i fi
cado, cfe. procuração lavrada nas notas do tabel Io.'lato de Toledo -
Pr., no l ivro n® 32, f 1 . n® 159/ e LEOPOLDO HOFFMAÜN e sua esposa-
ELVIRA HOFFMANN, casados, CPF N® 000 1 77 6 09/68, neste ato repre
sentados por Roberto Francisco Hoffmann, casado, CPF N® 201 510
209/49/ cfe. procuração lavrada nas notas do tabel ionoto Je Toledo
no l ivro n® 38, fl, n® 1 17/ todos brasi leiros, eles do coinircio, -
cias do lar, pelo preço de CrS, 70.000,00 (Setenta Mi l Cruzei".'os),-
não havendo condições especiais. REF, N® 34036 do I ivro n® I .F.
SISA mod.4. n® 2218883-2. D.O.I .S.R.F, sob n® 000264/80 do tabel i
nato de São Valério-Pr. VRC. 6.000,00. O referido c verdade e
fé. Capanema, 04 de fevereiro de 1 .982, Adolfo B.
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LTVEO N.« 006 folhas" ÍSzTj
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE

COMARCA DE s:

MUNICÍPIO DE " ; .::\M 0

DISTRITO DE 'ÃO VAJ.ShJC

;c-.,io:>iTVT "

TABELIÃO

ESCRITURA DE VENDA E COMPRA — VALOR CR$ 70.000 00:

do Estado de c- ..a.i. Em A. ^ r'"*; V /
perante mim, ■ . • •> T •-;■■*• " " ? ~r. , V •.  - f - . , , .iin. ! i.r.ií, . . e as duas testemunhas adiante nomeadas e no finalassinadas, compareceram partes entre sí Justas e contratadas, a saber; de um lado, como outorgante B vendedor

/' - ' - 'j/"• ''ALIA -r. ■ g - in ' ■ -A-;;::, casarios, c/CAP,' /
' "'j* A-A32Í-j cA---;, , cia A,~, '"VA-I ,o:-:9 . 33C-''''A, ; ainda/

centos p OTf í*yi+-a íi qQoN . . 3. • / ue i^cosso oennor uesus tJristc de m^  a. •=• ã -.aí,- , o-tu.

A/ ••; /a.aa.a

viúva, c/crr. 0ryí76/!309/0ò e -v-â67.90>-!^t::. , ce //
^  - . I" : -\:a;. solteira, rnaior, capaz, c/;--'. AS3<13179/1í ^ O.

' • AA-a97'..91.-- , a-nbcs representados por lUJ- ' A;.'UüiO iíoav/.t.^KN. acima /■ 'luaTiricaco, cre procaraçSo no l.-?. Tab. de Tolevio-Fr., liv. 3^, Pis
i:>9 em 06^06.77; aliida rcoFor 70 H0-'7ri\rN e s/r. ;';t,7t--a nOTAAiírN. casados
êle C.I. :-?G-.32;:i.066-PA, , ela C.I. A;r--333.066-7"':. , c/cPr'. OtXIl77609/68, /
repres^iÂtadôs per -vOB::..à'ro '• a''.irc;.-A';o uO'>7-'A'ANN. casado, c/CPF, 2015102G9/4
9 e C.I . A7-693.79?-"":., cfe procn. lav. no 1?» Pab, de Tolede-Pr. , liv.
33, xis. 117 e.-f; 27.C5.78; t®d©s brasil,, eles do comerei© e elas do lar,
rcsid. e domic. em roledo—7r.; e de ©utr® lado c©m© Outorgado Comprador,

...j0: LucACiK' '7; 'A.IVFIAA, brasileiro,. , casado, operlxie, Cert. I? c.
Av. 1 es- e'-. 13; ,373-.;: <■! ? 30 ít:., resiC. e domic, em ''^lana.lto, Para^ui.:,:.

todoa ôonhecidps de mim • : rACrc Cr,v , r^piTCI , Mboliao: . : - :e das testemunhas referidas" do aue
dou fé. E perante estas pel s outorgante s vendedor < ;s me foi dito que a Justo título sao:
senhor es e legltim possuidoras do .l C7C U" i MT sob n-, 03 da quadra iü
IA (■ .LiIiC. , Ca Ceral da Cidade de pcahílcc , -.stado do Paraná, //
ooniend© a área de íA::o,c:nP (aciiGAC-OL: MCTCOl qOA':)7A:x^.3), com as seguin
tes confrontações: ae K07DG3TC; por uma linha seca, confronta com o lote
nt, léc.àá msmà gu^ra, numa extensS© de 15,ometros; ao SUIKSTS; por uma
linha seca, confronta com o lote n^, 4 da inesíiia quadra, -iiuma extensão d.c
4C,0metros; a© dU;ci3:'i; por uma lirdia seca, coíifronta com a Àua GsvalcU

fioff.mann, d© mesmo Patrimônio, muna extensa© de 13,0netres; ao iiojo.-.r,
p©r uma liniia seca, confronta cora ® lote ne. G2 da mesma quadra, nu-

.ma extensa® de 40,Dmetr©s; Havdd© anteriormente de Leopoldo e Osvaldo fio
ffmann,. í^os, têrm«3S do POt^nal de Sobrepartilha de 12 de^agSst® do 1.976,/
extraído a®s Autos.de .Arrolamento sob nc?, 12.083/327, dos bens deixados/
por falecimento de Osvaldxna f-lachaá® d© qual foi inventari-mte
o viúvo meeiro Csvald© Hoffmsuiri, e respectivos termos de retificação e /
ratificação de ic de janelr© de 1.978, d® Cartêri© do 1«. oficio Judici
al do Juf.iz© de Direito da is Vara da Comarca de Tjui-r:3., e devidamente
assinados, respectivamente, © is, pei© juiz de Direita, Dr. Moacir Adier
se© 29. pelo juiz de Direito substxtuté, Dr. Caries fobert® Nunes Len-
gler; tud® matriculado íme .Fegistro Geraldo Cartori© do Deigi^tro de imó
veis d accmarca de Capan«na, l>r., sob n9. R.041, a-l-8cni, livro O? em//
21.03.78: • . '/


