
LEI Nº 10/81

A Câmara Municipal de Rio Azul, Estado do Paraná,
decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica ampliado o quadro urbano da sede do Município de Rio Azul, que passará a
ter  uma área de 6.560.795,00 m² (seis  milhões, quinhentos e sessenta mil,
setecentos e noventa e cinco metros quadrados), com o seguinte perímetro:
principia no marco  O, de pedra – ferro, cravado próximo a uma estrada, em
terras de propriedades de Sebastião Martins, e segue o rumo 13º00’ SE, em
linha reta, numa extensão de 699,00 m. (seiscentos e noventa e nove metros),
cruzando  a  estrada  e  seguindo  por  terras  de  Vismar  Carneiro,  cruzando  a
estrada para Mallet  e por terras  de Ludovico Sobiesk e Via  –  Férrea,  até o
marco Nº 1; deste, segue em linha – reta, rumo 88º00’ SE, numa extensão de
1.900,00  m (um mil  e  novecentos  metros),  cruzando  –  por  terras  de  viúva
Stasiak, Manoel Odário Couto Gestal, Verônica Gudz Procek, - Família Surmacz,
Herdeiros de João Duda e José Klemba, até o marco Nº 2; prossegue em linha
reta, rumo 52º 30’ NE, numa extensão de 710,00 (setecentos e dez metros) por
terras de José Klemba, Francisco Mores Sobrinho e Daniel Gurski, até o marco
Nº  3,  à  margem da  estrada  para  Palmeirinha;  deste,  em,  linha  reta,  rumo
14º00’  NE,  numa  extensão  de  2.600,00  m  (dois  mil  e  seiscentos  metros)
passando por terras de Daniel Gurski, Divino Perrússolo, Silvestre Romaniuk,
João  Kisiel,  Prefeitura  Municipal,  Amadeu  Romaniuk,  Pedro  Machowski  e
Herdeiros de João Gembarowski, até o marco Nº 4, próximo à estrada para
Faxinal de São Pedro; do marco Nº 4, em linha reta, rumo 80º00 SO, numa
extensão  de  215,00  m (duzentos  e  quinze  metros)  cruzando  por  terras  de
Herdeiros de João Gembarowski, a estrada para Rebouças, até o marco Nº 5, à
margem da estrada; deste, em linha reta, rumo 40º00’ NO, numa extensão de
640,00 m (seiscentos e quarenta metros), por terras de Amid Abib, cruzando a
via – férrea e o rio Faxinal e terras da Companhia Soparelli e (João Wasilewski),
até o marco Nº 6, defronte a sub-estação da COPEL; deste em linha reta, rumo
48º00’ SO,  numa extensão de 1.517,00 m (um mil,  quinhentos  e  dezessete
metros), cruzando por terras da Companhia Soparelli e João Wasilewski, até o
marco Nº 7, deste, em linha reta, rumo 42º00’ SO, numa extensão de 1.652,00
(um mil, seiscentos e cincoenta e dois metros), cruzando por terras de João
Faber, Victor Burko, estrada para Marumbi, terras de João Trzaskos, Valentim
Grzelkowsk,  e Pedro  Borox,  até  o  marco Nº  8;  deste,  em linha reta,  rumo
42º00’ SO, numa extensão de 715,00 m (setecentos e quinze metros), cruzando
por terras de Pedro Borox, Lauro Skiba e Sebastião Martins, até o marco O,
fechando o perímetro.

Art. 2º- A presente  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogadas  as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 11 de dezembro de 1981.
(a) –  Leonardo Skalisz
       Prefeito Municipal 



LEIS COMPLEMENTARES Nº 67/91  de 26/03/1991
                                  Nº 78/91  de 13/06/1991

LEI Nº 78/91

A  Câmara  Municipal  de  Rio  Azul,  Estado  do
Paraná, decretou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica ampliado o Quadro Urbano da sede de Rio Azul, ao qual incorporar-se-
á  a  área  de  24.600,00  m²  (vinte  e  quatro  mil  e  seiscentos  metros
quadrados),  situada  na  localidade  de  Palmeirinha,  com  o  seguinte
Memorial Descritivo: “Estaca: OPP a 01; Rumo: 67º00’ NE; Discriminação:
Ponto inicial  num marco de madeira de lei  cravado à beira da estrada
Palmeirinha e daí segue confrontando com Daniel Gurski até outro  marco
com uma extensão  de  219,00  m.  Estaca:  01  a  02;  Rumo:  23º00’  NO;
Discriminação: Segue à esquerda com o mesmo Daniel Gurski até outro
marco, com extensão de 139,00 m. Estaca: 02 a 03; Rumo: 67º00’ SO;
Discriminação: Segue à esquerda ainda com o mesmo Daniel Gurski até
um marco cravado no alinhamento do limite  urbano,  com extensão de
140,00 m. Estaca 03 a OPP; Rumo: 11º00’ SO; Discriminação: Finalmente
segue pelo alinhamento do limite urbano até chegar ao ponto inicial OPP,
com extensão de 150,00 m.”

Art. 2º- A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal,
Em Rio Azul, 13 de junho de 1991.
(a)-   Mario Pietroski

                                                                      Prefeito Municipal
                                                                      


