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LEI NO 171, DE 11 DE NOVEMBRO DE 1999

SÚMULA:-Autoriza o Executivo Municipal a
regularizar a ocupação de imóvel do patrimônio
municipal, e dá outras providências.

Faço saber que a Câmara Municipal de Ventania, Estado do Paraná, aprovou, e eu, Prefeito
Municipal,  sanciono a seguinte

L    E    I

Art. 1o.  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a regularizar a
ocupação, praticada por munícipes, de imóvel do patrimônio municipal denominado Vila
Palmeirinha, integrante da matrícula no 2.684 perante o Registro Imobiliário da Comarca, mediante
a doação das áreas ocupadas aos seus respectivos possuidores, conforme a seguir discriminados:

1. a ONOFRE MACIEL DE ALMEIDA, portador da cédula de identidade
no 1.282.787/PR, ocupante do lote no 1, da quadra 1 com 302,25m2
(trezentos e dois metros e vinte e cinco centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 19,00m para a Rua Júlio Bueno
de Camargo; Fundos: 20,00m para o lote no 2; Lado direito: 16,00m para
a Rua Pedro Bueno de Camargo; Lado Esquerdo: 15,00m para o lote no 3;

2. a SONIA REGINA PROCÓPIO DA S. PAGANINI, portadora da
cédula de identidade no 7.040.571-7, ocupante do lote no 2 da quadra 1,
com 280,00m2 (duzentos e oitenta metros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 14,00m para a Rua Pedro Bueno de
Camargo; Fundos: 14,00m para o lote 4; Lado direito: 20,00m para o lote
3; Lado esquerdo: 20,00m para o lote 1;

3. a SUELI DE FÁTIMA MAINARDES PEREIRA, portadora da dédula de
identidade no 7.284.145-0, ocupante do lote no 3, da quadra 1, com
253,70m2 (duzentos e cinquenta e três metros e setenta centímetros
quadrados), com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 11,80m
para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 12,00m para área da
Prefeitura; Lado direito: 21,00m para área da Prefeitura; Lado esquerdo:
22,00m para o lote no 2;

4. a INESINA RIBEIRO DOS SANTOS, portadora da cédula de
identidade no 8.150.037-1/PR, ocupante do lote no 4, da quadra 1 com
340,31m2 (trezentos e quarenta metros e trinta e um centímetros
quadrados), com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 14,00m
para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 13,50m para área da
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Prefeitura; Lado direito: 25,00m para os lotes nos 1 e 2; Lado esquerdo:
24,50m para o lote no 5;

5. a SIDNEI DE ARAUJO BUENO, portador da cédula de identidade no

7.587.069-8, ocupante do lote no 5 da quadra 1, com 303,12m2 (trezentos
e três metros e doze centímetros quadrados), com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 13,00m para a Rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 13,00m para área da Prefeitura; Lado direito: 24,50m para o lote
4; Lado esquerdo: 24,00m para o lote no 6;

6. a ALEIXO BRACISIEWRCZ, portador da cédula de identidade no

8.027.905-1, ocupante do lote no 6 da quadra 1, com 300,00m2 (trezentos
metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Frente:
12,50m para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 12,50m para área
da Prefeitura; Lado Direito: 24,00m para o lote no 5; Lado esquerdo:
24,00m para o lote no 7;

7. a SILAS CARNEIRO BOZANI, portador da cédula de identidade no

3.664.939-9, ocupante do lote no 7 da quadra no 1, com 264,00m2
(duzentos e sessenta e quatro metros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 11,00m para a Rua Julio Bueno de
Camargo; Fundos: 11,00m para área da Prefeitura; Lado direito: 24,00m
para o lote no 6; Lado esquerdo: 24,00m para o lote no 8;

8. a LUIZ FÉLIX CARNEIRO, portador da cédula de identidade no

566.144/PR, ocupante do lote no 8 da quadra no 1, com 287,50m2
(duzentos e oitenta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados),
com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 13,00m para a Rua
Julio Bueno de Camargo; Fundos: 12,00m para área da Prefeitura; Lado
direito: 24,00m para o lote no 7; Lado esquerdo: 22,00m para o lote no 9;

9. a SIRLEI JESUS RODRIGUES, portadora da cédula de identidade no

5.372.790-5/PR, ocupante do lote no 9 da quadra no 1, com 456,87m2
(qauatrocentos e cinquenta e seis metros e oitenta e sete centímetros
quadrados) com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 18,00m
para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos:  24,50m para a área da
Prfeitura; Lado direito: 22,00m para o lote no 8; Lado esquerdo: 21,50m
para o lote no 10;

10. a ANDREIA SIMONE GABRIEL BARBOSA DE SOUZA, portadora do
RG no 7.629.343-0/PR, ocupante do lote no 10 da quadra no 1, com
174,00m2 (cento e setenta e quatro metros quadrados) com as seguinte
divisas e confrontações: Frente: 8,50m para a Rua Julio Bueno de
Camargo; Fundos: 7,50m para área da Prefeitura; Lado direito: 21,50m
para o lote no 9; Lado esquerdo: 22,00m para o lote no 11;
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11. a DAVID FERREIRA DOS SANTOS,  portador da cédula de
identidade no 4.281.829-1, ocupante do lote no 11 da quadra 1, com
213,75m2 (duzentos e treze metros e setenta e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: Frente:
9,50m para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 9,50m para área da
Prefeitura; Lado direito: 22,00m para o lote no 10; Lado esquerdo: 23,00m
para o lote no 12;

12. a JOSÉLIA MARIA MORAES DA SILVA, portadora da cédula de
identidade no 8.114.013-8, ocupante do lote no 12 da quadra 1, com
217,37m2 (duzentos e dezessete metros e trinta e sete centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 9,50m para
a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 9,00m para área da Prfeitura;
Lado direito: 23,00m para o lote no 11; Lado esquerdo: 24,00m para o lote
no 13;

13. a JOSÉ APARECIDO DA SILVA, portador da cédula de identidade no

3.683.867-1/PR, ocupante do lote no 13 da quadra 1, com 225,00 m2
(duzentos e vinte e cinco  metros quadrados) com as seguinte medidas e
confrontações: Frente: 9,00m para a Rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 11,00m para área da Prefeitura; Lado direito: 24,00m para o lote
12; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 14;

14. a ELOIR RODRIGUES NASCIMENTO, portadora do título de eleitor
no 84254306, ocupante do lote no 14 da quadra 1, com 205,00m2
(duzentos e cinco metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 10,50m para área da Prefeitura; Lado direito: 21,00 para o lote
13; Lado esquerdo: 19,00m para o lote no 15;

15. a JOSÉ MARIA DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade no

35.281.173-0/SP, ocupante do lote no 15 da quadra 1, com 200,81m2
(duzentos metros e oitenta e um centímetros quadrados) com as
seguintes medidas e confrontações: Frente: 11,00m para a Rua Julio
Bueno de Camargo; Fundos: 11,50m para área da Prefeitura; Lado
direito: 19,00m para o lote no 14; Lado esquerdo: 16,70m para o lote no
16;

16. a MOISÉS DE PAULA FILHO, portador da cédula de identidade no

8.193.680-3, ocupante do lote no 16 da quadra 1, com 161,00m2 (cento e
sessemta e um metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 9,50m para a Rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 10,50m para área da Prefeitura: Lado direito: 16,70m para o lote
no 15; Lado esquerdo: 15,50m para o lote no 17;

17. a ANTONIO DAIR QUEIROZ, portador da cédula de identidade no

4.159.328-8, ocupante do lote no 17 da quadra 1, com 182,12m2 (cento e
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oitenta e dois metros e doze centímetros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Julio Bueno de
Camargo; Fundos: 13,50m para área da Prefeitura; Lado direito: 15,50m
para o lote no 16; Lado esquerdo: 16,00m para o lote 18;

18. a JOÃO DOMINGUES SANTOS, portador da cécula d eidentidade no

3.468.662-9/PR, ocupante do lote no 18 da quadra 1, com 288,00m2
(duzentos e oitenta e oito metros quadrados) com as seguinte medidas e
confrontações: Frente: 19,50m para a rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 16,50m para área da Prefeitura; Lado direito: 16,00 para o lote
17; Lado esquerdo: 16,50m para a rua Jorge  Carneiro;

19. a DORACI ROBERTA DE ARAUJO MATOS, portadorA da cédula de
identidade no 6.203.517-0, ocupante do lote no 1 da quadra 2, com
639,75m2 (seiscentos e trinta e nove metros e setenta e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 26,00m
para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 32,00m para os lotes 2, 3 e
4; Lado direito: 27,00m para  o lote no 11; Lado esquerdo: 17,50m para o
lote da Prefeitura;

20. a RENATO TEIXEIRA PEREIRA, portador da cédula de identidade no

1.315.133-4, ocupante do lote no 2 da quadra 2, com 243,75m2 (duzentos
e quarenta e três metros e setenta e cinco centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,00m para a Rua Santo
Agostinho; Fundos: 6,50m para o lote no 1; Lado direito: 25,00m para o
lote da Prefeitura; Lado esquerdo: 25,00m para o lote no 3;

21. a RENATO TEIXEIRA PEREIRA, portador da cédula de identidade no

1.315.133-4, ocupante do lote no 3 da quadra 2, com 306,00m2 (trezentos
e seis metros quadrados)  com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 12,00m para a Rua Santo Agostinho; Fundos: 12,00m para o lote
no 1; Lado direito: 25,00m para o lote no 3; Lado esquerdo: 25,00m para o
lote no 4;

22. a VICENTE NOGA, portador da cédula de identidade no 1.676.821-9,
ocupante do lote no 4 da quadra 2, com 486m2 (quatrocentos e oitenta e
seis metros quadrados), com as seguinte medidas e confrontações:
Frente: 18,50m para a Rua Santo Agostinho; 17,50m para os lotes 11 e 12;
Lado Direito: 26,00m para o lote 3; Lado Esquerdo: 28,00m para o lote 5.

23. a PAULO CESAR SANTANA, portador da cédula de identidade no

15.349.333, ocupante do lote no 5 da quadra 2, com 273,12m2 (duzentos e
setenta e três metros e doze centímetros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 9,50m para a Rua Santo Agostinho;
Fundos: 9,50m para os lotes nos 10 e 11; Lado direito: 28,00m para o lote
no 4; Lado esquerdo: 29,50m para o lote no 6;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

5

24. a JOÃO LOPES DOS SANTOS, portador da cédula de identidade no

3.391.791-0, ocupante do lote no 6 da quadra 2, com 357,00m2 (trezentos
e cinquenta e sete metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 11,50m para a Rua Santo Agostinho; Fundos:
12,50m para o lote no 10; Lado direito: 29,50m para o lote 5; Lado
esquerdo: 30,00m para o lote 7;

25. a REINALDO DE CAMARGO LOPES, portador da cédula de
identidade no 1.676.124, ocupante do lote 7 da quadra 2, com 890,00m2
(oitocentos e noventa metros quadrados) com as seguinte medidas e
confrontações: Frente: 44,50m para a Rua Francisco N. A. de Camargo;
Fundos: 44,50m para quem de direito; Lado Direito: 19,00m para a Rua
Santo Agostinho; Lado Esquerdo: 21,00m para o lote 8;

26. a PERIANDRO DUARTE, portador do CPF no 117.430.269-00, ocupante
do lote no 8 da quadra 2, com 539,60m2 (quinhentos e trinta e nove
metros e sessenta centímetros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 17,00m para a Rua Pedro Bueno de Camargo;
Fundos: 21,00m para o lote 7; Lado direito 32,80m para a Rua Francisco
N. A. de Camargo; Lado esquerdo: 20,00m mais 10m mais 10m para
quem de direito9;

27. a PEDRO CARNEIRO DOS PASSOS, portador da cédula de
identidade no 1.826.581, ocupante do lote no 9 da quadra 2, com
231,75m2 (duzentos e trinta e um metros e setenta e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,00m
para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 8,00m para o lote 10; Lado
direito: 26,50m para o lote no 8; Lado esquerdo: 25,00m para o lote 10;

28. a BERNADETE VALENGA DA SILVA, portadora da cédula de
identidade no 3.327.797-0, ocupante do lote no 10 da quadra 2, com
382,30m2 (trezentos e oitenta e dois metros e trinta centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,00m
para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 16,00m para os lotes nos 5
e 6; Lado direito: 25,00m, mais 8m e mais 10,00m para os lotes nos 8 e 9;
Lado esquerdo: 30,00m para o lote no 11;

29. a IGREJA PENTECOSTAL “DEUS É AMOR”, CGC/MF no

43.208.040/0001-36, ocupante do lote no 11 da quadra 2, com 263,62m2
(duzentos e sessenta e três metros e sessenta e dois centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 9,00m para
a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 9,50m para os lotes nos 4 e 5;
Lado direito: 30,00m para o lote no 10; Lado esquerdo: 27,00m para o lote
no 1;

30. a URBANO MARCONDES RIBAS, portador do CPF no 117.902.299-87,
ocupante do lote no 12 da quadra 2, com 202,00m2 (duzentos e dois
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metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontaçõs: Frente:
10,20m para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 10,00m para o lote
8; Lado Direito: 20,00m para o lote 8; Lado Esquerdo: 20,00m para quem
de direito;

31.  a DARCI RIBEIRO DE PAULA, portador do CPF no 161.956.989-20,
ocupante do lote 1 da quadra 3, com 484,00m2 (quatrocentos e oitenta e
quatro metros quadrados), com as seguinte medidas e confrontações:
Frente: 14,00 metros para a Rua Projetada; Fundos: 30,00 metros para os
lotes 6 e 7; Lado Direito: 21,50 metros para os lotes 8 e 9; Lado Esquerdo:
22, 00 metros para o lote 2;

32. 0a JOÃO BENEDITO DA COSTA, portador da cédula de identidade no

5.654. 240-0, ocupante do lote no 2 da quadra 3, com 276,25m2 (duzentos
e setenta e seis metros e vinte e cinco centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,00m para a Rua Projetada;
Fundos: 13,00m para o lote 5; Lado direito: 22,00m para o lote 1; Lado
esquerdo: 20,50m para o lote 3;

33. a APARECIDO DE PAULA, portador do CPF no 995.285.929-53,
ocupante do lote 3 da quadra 3, com 266,62m2 (duzentos e sessenta e sies
metros e sessenta e dois centímetros quadrados), com as seguinte
medidas e confrontações: Frente: 13,50m para a Rua Projetada; Fundos:
13,50m para o lote 4; Lado Direito: 20,50m para o lote 2; Lado Esquerdo:
19,00m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;

34.  a BENÍCIO FERREIRA SAMPAIO, portador da cédula de eidentidade
no 3.160.863-5, ocupante do lote no 4 da quadra 3, com 313,87m2
(trezentos e treze metros e oitenta e sete centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,50m para a Rua Julio Bueno
de Camargo; Fundos: 13,50m para o lote 3; Lado direito: 23,00m para a
Rua Sebastião J. do Nascimento; Lado esquerdo: 23,50m para o lote 5;

35.  a CLAUDELINO FERREIRA SAMPAIO, portador da cédula de
identidade no 4.037.868-5, ocupante do lote no 5 da quadra 3, com
314,68m2 (trezentos e quatorze metros e sessenta e oito centím etros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,50m
para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 13,00m para o lote 2; Lado
direito: 23,50m para o lote 4; Lado esquerdo: 24,00m para o lote 6;

36.  a VICENTE CAMARGO DE LIMA, portador da cédula de identidade
no 5.643.177-2, ocupante do lote no 6 da quadra 3, com 312,00m2
(trezentos e doze metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 13,00m para a Rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 13,00m para  o lote 1; Lado direito: 24,00m para o lote 5; Lado
esquerdo: 24,00m para o lote 7;

37. a IZALTINA MARTINS CARNEIRO, portadora da cédula de
identidade no 7.070.831-0, ocupante do lote no 7 da quadra 3, com
2.522,75m2 (dois mil quinhentos e vinte e dois metros e setenta e cinco
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centímetros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente:
55,00m para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 24,00m para o lote
6; Lado direito: 67,00m para a Rua Julio Bueno de Camargo; Lado
esquerdo: 65,50m para os lotes nos 8 e 1;

38.   a GERALDO BATISTA SOBRINHO, portador da cédula de
identidade no 3.092.170-4, ocupante do lote no 8 da quadra 3, com
900,81m2 (novedentos metros e oitenta e um centímetros quadrados)
com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 19,00m para a Rua
Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 16,50m para o lote 1; Lado direito:
48,50m para o lote 7; Lado esquerdo: 53,00m para o lote 9;

39.  a JUEIRI DE LIMA, portador da cédula de identidadeno 6.223.605-1,
ocupante do lote no 9 da quadra 3, com 828,75m2 (oitocentos e vinte e
oito metros e setenta e cinco centímetros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 14,50m para a Rua Pedro Bueno de
Camargo; Fundos: 15,50m para a Rua Projetada e lote 1; Lado direito:
53,00m para o lote 8, Lado esquerdo: 57,50m para o lote 10;

40. a JOSÉ LUIZ BORGES, portador da cédula de identidade no

6.505.120-6, ocupante do lote no 10 da quadra 3, com 3.160,50m2 três mil
cento e sessenta metros e cinquenta centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 49,50m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo; Fundos: 48,50m para os lotes 14 e 15; Lado direito:
58,00m para o lote 9; Lado esquerdo: 71,00m para os lotes 11, 12 e 13;

41.  a PEDRO SILVA, portador da cédula de identidade no 5.394.259-8,
ocupante do lote no 11 da quadra 3, com 304,50m2 (trezentos e quatro
metros e cinquenta centímetros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 29,00m para a Rua Francisco N. A.  de Camargo;
Fundos: 38,50m para o lote 10; Lado direito: 2,50m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 12;

42.  a ANA ROSA BRASILIENSE, portadora da cédula de identidade no

5.654.272-8, ocupante do lote no 12 da quadra 3, com 252,00m2 (duzentos
e cinquenta e dois metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 10,50m para a Rua Francisco N. A. de Camargo;
Fundos: 12,00m para o lote 10; Lado direito: 21,00m para o lote 11; Lado
esquerdo: 27,00m para o lote 13;

43. a LUIZ CARLOS BATISTA, portador do CPF no 808.585.709-04,
ocupante do lote 13 da quadra 3, com 377,50m2 (trezentos e setenta e
sete metros e cinquenta centímetros quadrados), com as seguinte
medidas e confrontações: Frente: 18,00m para a Rua Francisco N. A de
Camargo; Fundos: 19,00m para o lote 16; Lado Direito: 27,00m para o
lote 12; Lado Esquerdo: 16,00m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;

44. a IVO ALVES DA SILVA, portador da cédula de identidade no

3.923.001-1, ocupante do lote no 14 da quadra 3, com 257,25m2 (duzentos
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e cinquenta e sete metros e vinte e centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 24,50m para a Rua Sebastião J.
do Nascimento; Fundos: 31,00m para o lote 10; Lado direito: 0,00m para
o lote 13; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 15;  

45. a JOSÉ AIRTON BITTENCOURT, portador da cédula de identidade no

7.196.995-9, ocupante do lote no 15 da quadra 3, com 315,50m2 (trezentos
e quinze metros e cinquenta centímetros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 11,00m para a Rua Sebastião J. do
Nascimento; Fundos: 17,50m para o lote 10; Lado direito: 21,00m para o
lote 14; Lado esquerdo: 32,00m para a Rua Projetada;  

46. a MARCELO LOURENÇO BATISTA, portador da cédula de
identidade no 6.193.119-8, ocupante do lote no 16 da quadra 3, com
180,50m2 (cento e oitenta metros e cinquenta centímetros quadrados)
com as seguinte medidas e confrontações: 19,00m para a Rua Sebastião J.
Nascimento; Fundos: 0,00m para os lotes 10 e 12; Lado Direito: 19,00m
para o lote 13; Lado Esquerdo: 20,50m para o lote 10;

47. a CELSO DE PAULA, portador da cédula de identidade no

8.027.946-9/PR, ocupante do lote no 1 da quadra 4, com 313,87m2
(trezentos e treze metros e oitenta e sete centímetros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: Frente: 12,50m para a Rua Julio
Bueno de Camargo;  Fundos: 14,50m para o lote 21; Lado Direito: 24,00m
para a Rua Jorge Carneiro; Lado Esquerdo: 22,50m para o lote 2;

48.  a ANIBAL DE SOUZA BUENO, portador do CPF/MF NO

287.721.489-34, ocupante do lote no 2 da quadra 4, com 319,00m2
(trezentos e dezenove metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 14,00m para a Rua Julio Bueno de Camargo;
Fundos: 15,00m para o lote 21; Lado direito: 22,50m para o lote 21;   Lado
esquerdo: 21,50m para o lote 3;

49. a SOELI FIALKOSKI, portadora da cédula de identidade no 6.332.762-0,
ocupante do lote no 3 da quadra 4, com 252,00m2 (duzentos e cinquenta
e dois metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações:
Frente: 11,50m para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 12,50m para
o lote 21; Lado Direito: 21,50m para o lote 2; Lado Esquerdo: 20,50m para
o lote 4;

50. a EVA NÓS, portadora do CPF/MF no 976.878.719-87, ocupante do lote
no 4 da quadra 4, com 146,00m2 (cento e quarenta e seis metros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 12,50m
para a Rua Julio Bueno de Camargo; Fundos: 2,00m para o lote 21; Lado
direito: 20,50m para o lote 3; Lado esquerdo: 20,00m para o lote 5;

51.  a ANTONIO FRANÇA DE ASSIS, portador da cédula de identidade
no 3.155.749-6, ocupante do lote no 5 da quadra 4, com 194,75m2 (cento e
noventa e quatro metros e setenta e cinco centímetros quadrados) com as



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

9

seguintes divisas e confrontações: Frente: 9,00m para a Rua Julio Bueno
de Camargo; Fundos: 10,00m para os lotes 8 e 21; Lado direito: 20,00m
para o lote 4; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 6;

52.  a JOSÉ CLAUDIO DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade
no 4.461.851-6, ocupante do lote no 6 da quadra 4, com 204,25m2
(duzentos e quatro metros e vinte e cinco centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Julio Bueno
de Camargo; Fundos: 9,00m para o lote 8; Lado direito: 21,00m para o
lote 5; Lado esquerdo: 22,00m para o lote 7;

53.  a PAULO MARTINS DE PAULA, portador da cédula de identidade no

4.064.604-3, ocupante do lote no 7 da quadra 4, com 230,62m2 (duzentos
e trinta metros e sessenta e dois centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,50m para a Rua Julio Bueno
de Camargo; Fundos: 10,00m para o lote 8; Lado direito: 22,00m para o
lote 6; Lado esquerdo: 23,00m para a Rua Sebastião J. nascimento;

54.  a JOÃO HILGEMBERG, portador da cédula de identidade no

5.645.535-3, ocpuante do lote no 8 da quadra 4, com 252,62m2 (duzentos
e cinquenta e dois metros e sessenta e dois centímetros quadrados) com
as seguintes divisas e confrontações: Frente: 11,50m para a Rua Sebastião
J. do Nascimento; Fundos: 10,00m para o lote 21; Lado direito: 24,00m
para os lotes 5, 6 e 7; Lado esquerdo: 23,00m para o lote 9;

55. a FLAVIO FRANCISCO DE CAMPOS, portador da cédula de
identidade no 6.039.840-2, ocupante do lote no 9 da quadra 4, com
218,00m2 (duzentos e dezoito metros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 7,50m para a Rua Sebastião J. do
Nascimento; Fundos: 8,50m para o lote 21; Lado direito: 29,50m para os
lotes 8 e 21; Lado esquerdo: 25,00m para o lote 10;

56.  a LAERCIO LOURENÇO, portador da cédula de identidade no

2.183.735, ocupante do lote no 10 da quadra 4, com 214,00m2 (duzentos e
quatorze metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 9,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 10,50m
para os lotes 20 e 21; Lado direito: 25,00m para o lote 9; Lado esquerdo:
20,00m para o lote 11;

57.  a ARLINDO DE PAULA LEAL, portador da cédula de identidade no

5.638.736-6, ocupante do lote no 11 da quadra 4, com 228,00m2 (duzentos
e vinte e oito metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 10,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 6,00m para o lote 19; Lado direito: 20,00m, mais 2,00m e mais
6,00m para os lotes 10 e 20; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 12;

58. a JOÃO MAINARDES, portador da cédula de identidade no

5.645.460-8, ocupante do lote no 12 da quadra 4, com 202,12 (duzentos e
dois metros e doze centímetros quadrados) com as seguintes divisas e
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confrontações: Frente: 10,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 10,50m para o lote 18; Lado direito: 21,00m para o lote 11; Lado
esquerdo: 17,50m para o lote 13;

59. a VALDIVINO MAINARDES, portador da cédula de identidade no

5.032.331-5, ocupante do lote no 13 da quadra 4, com 188m2 (cento e
oitenta e oito metros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações: Frente: 11,00m para a Rua Sebastião J. Nascimento;
Fundos: 12,50m para os lotes 14 e 18; Lado Direito: 17,50m para o lote 12;
Lado Esquerdo: 14,50m para o lote 14;

60.  a JOÃO CARLOS CARNEIRO, portador da cédula de identidade no

3.501.672-4, ocupante do lote no 14 da quadra 4, com 595,00m2
(quinhentos e noventa e cinco metros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 17,50m para a Rua Sebastião J. do
Nascimento; Fundos: 5,50m ara a Rua Jorge Carneiro; Lado direito:
14,50m, mais 9,00m e mais 31,50m para os lotes 13 e 18; Lado esquerdo:
40,00m para os lotes 15, 16 e 17;

61.  a BENEDITA DA CONCEIÇÃO REQUINO, portadora do CPF/MF no

508.975.869-72, ocupante do lote no 15 da quadra 4, com 216,00m2
(duzentos e dezessie metros quadrados) com as seguintes divisas
econfrontações: Fente: 11,50m para a Rua Francisco N. A. de Camargo;
Fundos: 12,50m para o lote 14; Lado direito: 18,50m para a Rua Sebastião
J. do Nascimento; Lado esquerdo: 17,50m para o lote 16;

62.  a ADRIANA DE ALMEIDA BUENO, portadora da cédula de
identidade no 6.286.099-5, ocupante do lote no 16 da quadra 4, com
213,56m2 (duzentos e treze metros e cinquenta  seis centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 12,50m
para a Rua Francisco N. A. de Camargo; Fundos: 13,00m para o lote 14;
Lado direito: 17,50m para o lote 15; Lado esquerdo: 16,00m para o lote
17;

63. a URIAS GONÇÁLVES, portador da cédula de identidade no
8.108.836-5, ocupante do lote 16-A da quadra 4, com 248,40m2 (duzentos
e quarenta e oito metros e quarenta centímetros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: Frente: 6,00m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 10,80m para o lote 14; Lado Direito: 28,50m para os
lotes 16 e 17; Lado Esquerdo: 31,50m para o lote 18;

64. a MARIA DE LIMA SILVA, portadora do Título de Eleitor no

84297906/04 ocupante do lote no 17 da quadra 4, com 180,00m2 (cento e
oitenta metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 8,00m para a Rua Francisco N. A. de Camargo; Fundos: 14,50m
para o lote 14; Lado direito: 16,00m para o lote 16; Lado esquerdo:
17,00m para a Rua Jorge Carneiro;
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65. a JOSÉ MARIA GONÇALVES, portador da cédula de identidade no
8.246.226-0, ocupante do lote 18 da quadra 4, com 446,87m2
(quatrocentos e quarenta e seis metros e oitenta e sete centímetros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 13,50m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 14,00m para os lotes 12 e 13; Lado
Direito: 31,50m para o lote 14; Lado Esquerdo: 33,50m para o lote 19;

66. a LEONILDA MARTINS ALBINO, portadora do CPF NO

616.873.329-91, ocupante do lote no 19 da quadra 4, com 191,18m2 (cento
e noventa e um metros e dezoiro centímetros quadrdos) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 5,50m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 6,00m para o lote 11; Lado direito: 33,50m para o lote
18; Lado esquerdo: 39,00m para o lote 20;

67. a ARLINDO DE SOUZA, portador da cédula de identidade no

8.221.623-5, ocupante do lote no 20 da quadra 4, com 266,62m2 (duzentos
e sessenta e seis metros e sessenta e dois centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 5,50m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 8,00m para os lotes 10 e 11; Lado direito: 39,00m para
os lotes 19 e 11; Lado esquerdo: 40,00m para o lote 21;

68. a ALEVINA ANTUNES DE SOUZA, portadora da cédula de
i-dentidade no 6.406.987-0, ocupante do lote no 21 da quadra 4, com
506,81m2 (quinhentos e seis metros e oitenta e um centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,00m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 12,50m para os lotes 9 e 10; Lado
direito: 40,00m para o lote 20; Lado esquerdo: 39,50m para o lote 21-A;

69. a MARIA LUIZA VIEIRA DE GOUVEIA, portadora da cédula de
identidade no 4.794.065.6, ocupante do lote no 21-A da quadra 4, com
608,19m2 (seiscentos e oito metros e dezenove centímetros quadrados)
com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,70m para a Rua
Jorge Carneiro; Fundos: 10,00m para o lote 8; Lado direito: 46,00m para
os lotes 9 e 21; Lado esquerdo: 49,00m para os lotes 1, 2, 3, 4 e 5;

70.   a JOSÉ NOEL DA SILVA, portador da cédula de identidade no

1.707.370, ocupante do lote no 1 da quadra 5, com 330,00m2 (trezentos e
trinta metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 20,00m para a a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 20,00m para
Amadeu Colombo Cavalcante; Lado direito: 15,00m para área da
Prefeitura; Lado esquerdo: 18,00m para o lote 2;

71. a JOBE PIRES DE ANDRADE, portador da cédula de identidade no
5.502.989-0, ocupante do lote 1-A da quadra 5, com 266,25m2 (duzentos e
sessenta e seis metros e vinte e cinco centímetros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: Frente: 15,00m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 15,00m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
Direito: 16,50m para o córrego; Lado Esquerdo: 19,00m para o lote 2-A;
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72. a DIVO RODRIGUES DE MÉLO, portador da cédula de identidade no
4.962.429-8, ocupante do lote 2 da quadra 5, com 196,87m2 (cento e
noventa e seis metros e oitenta e sete centimetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 11,00m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 10,00m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
direito: 18,00m para o lote 1; Lado esquerdo: 19,50m para o lote 3;

73. a TEREZINHA GOMES DE PAULA, portadora doTítulo de Eleitor no
84255806/20, ocupante do lote 2-A da quadra 5, com 200,00m2 (duzentos
metros quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Frente:
10,00m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 10,00m para Amadeu
Colombo Cavalcante; LadoDireito: 19,00m para o lote 1-A; Lado
Esquerdo: 21,00m para o lote 3-A;

74. a ANALZIRA CAETANO CARNEIRO, portadora da cédula de
identidade no 5.654.265-5, ocupante do lote no 3 da quadra 5, com
602,00m2 (seiscentos e dois metros quadrados)  com as seguintes divisas
e confrontações: Frente: 29,50m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos:
28,00m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado dirito: 19,50m para o
lote 2; Lado esquerdo: 23,50m para o lote 4;

75. a SEBASTIANA FAGUNDES MAINARDES, portadora da cédula de
identidade no 5.654.224-8, ocupante do lote 3-A da quadra 5, com
277,20m2 (duzentos e setenta e sete metros e vinte centímetros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 12,60m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 12,60m para Amadeu Colombo
Cavalcante; Lado Direito: 21,00m para o lote 2-A; Lado Esquerdo: 23,00m
para o lote 4-A;

76.  a MARIA LUIZA DA SILVA, portadora do CPF NO 004.887.499-05,
ocupante do lote no 4 da quadra 5, com 254,62m2 (duzentos e cinquenta
e quatro metros e sessenta e dois centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,50m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 10,50m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
direito: 23,50m para o lote 3; Lado esquerdo: 25,00m para o lote 5;

77. a MARIA CLARA DE OLIVEIRA, portadora da cédula de identidade
no 5.640.110-5, ocupante do lote 4-A da quadra 5, com 461,28m2
(quatrocentos e sessenta e um metros e vinte e oito centímetros
quadrados) com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 18,60m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 18,60m para Amadeu Colombo
Cavalcante; Lado Direito: 23,00m para o lote 3-A; Lado Esquerdo: 26,60m
para quem de direito;

78. a ORLANDO PINHEIRO BUENO, portador da cédula de identidade
no 6.933.970-0 ocupante do lote no 5 da quadra 5, com 315,43m2
(trezentos e quinze metros e quarenta e três centímetros quadrados) com
as seguintes divisas e confrontações: Frente: 12,50m para a Rua Jorge
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Carneiro; Fundos: 12,00m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
direito: 25,00m para o lote 4; Lado esquerdo: 26,50m para o lote 6;

79. a ROSALINA BENTO DA CRUZ, portadora do Título Eleitoral no

579688706/04, ocupante do lote no 6 da quadra 5, com 367,87m2
(trezentos e sessenta e sete metros e oitenta e sete centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 14,00m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 13,00m para Amadeu Colombo
Cavalcante; Lado direito: 26,50m para o lote 5; Lado esquerdo: 28,00m
para o lote 7;

80.  a IRENE SAIDES JORGE CORRÊA, portadora da cédula de identidade
no 8.369.603.6, ocupante do lote no 7 da quadra 5, com 471,25m2
(quatrocentos e setenta e um metros e vinte e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas  confrontações: Frente: 15,00m para
a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 17,50m para Amadeu Colombo
Cavalcante; Lado direito: 28,00m para o lote 6; Lado esquerdo: 30,00m
para o lote 8;

81. a MARIA FERREIRA NAZARENO, portadora do Título Eleitoral no

264329106/98, ocupante do lote no 8 da quadra 5, com 705,00m2
(setecentos e cinco metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 22,50m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 24,50m
para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado direito: 30,00m para o lote 7;
Lado esquerdo: 30,00m para o lote 9;

82. a VITOR LOURENÇONI,  portador da cédula de identidade no

5.806.679-6, ocupante do lote no 9 da quadra 5, com 655,50m2 (seiscentos
e cinquenta e cinco metros e cinquenta centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 24,00m para a Rua Jorge
Carneiro; 22,00m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado direito:
30,00m para o lote 8; Lado esquerdo: 27,00m para o lote 10;

83. a JORGE RODRIGUES, portadora da cédula de identidade no
7.047.719-0, ocupante do lote 10 da quadra 5, com 321,87m2 (trezentos e
vinte e um metros e oitenta e sete centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 13,00m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 12,00m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
direito: 27,00m para o lote 9; Lado esquerdo: 24,50m para o lote 11;

84. a ERONILDO DOS PASSOS,  portador do CDI no 496578-T,  ocupante
do lote no 11 da quadra 5, com 534,62m2 (quinhentos e trinta e quatro
metros e sessenta e dois centímetros quadrados) com as seguintes divisas
e confrontações: Frente: 22,50m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos:
24,50m para a Amadeu Colombo Cavalcante; Lado direito: 24,50m para o
lote 10; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 12;
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85. a JOSÉ MARIA PINHEIRO BUENO, portador da cédula de identidade
no 8.176.829-3, ocupante do lote no 12 da quadra 5, com 200,00m2
(duzentos metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 10,00m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 10,00m para Amadeu
Colombo Cavalcante; Lado direito: 21,00m para o lote 11; Lado esquerdo:
para o lote 13;

86. a NAPOLEÃO MARTINS DA SILVA, portador da cédula de
identidade no 4.848.430-1, ocupante do lote no 13 da quadra 5, com
182,50m2 (cento e oitenta e dois metros e cinquenta centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 12,00m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 8,00m para Amadeu Colombo
Cavalcante; Lado direito: 19,00m para o lote 12; Lado esquerdo: 17,50m
para o lote 14;

87. a JONIR MARTINS DA SILVA, portador da cédula de identidade no

6.060.560-2, ocupante do lote no 14 da quadra 5, com 159,56m2 (cento e
cinquenta e nove metros e cinquenta e seis centímetros quadrados) com
as seguintes divisas e confrontações: Frente: 7,00m para a Rua Jorge
Carneiro; 11,50m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
direito:17,50m para o lote 13; Lado esquerdo: 17,00m para o lote 15;

88.   a SEBASTIANA CARNEIRO BUENO, portadora do CPF NO

790.915.209-49, ocupante do lote no 15 da quadra 5, com 140,00m2 (cento
e quarenta metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 10,00m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 7,50m para Amadeu
Colombo Cavalcante; Lado direito: 17,00m para o lote 14; Lado esquerdo:
15,00m para o lote 16;

89. a MARIA ELVINA DOMINGUES DE OLIVEIRA, portadora da
Carteira Profissional no 55876 série 561, ocupante do lote no 16 da
quadra 5, com 148,62m2 (cento e quarenta e oito metros e sessenta e dois
centímetros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente:
10,00m para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 10,50m para Amadeu
Colombo Cavalcante; Lado direito: 15,00m para o lote 15; Lado esquerdo:
14,00m para o lote 17;

90. a VALDEMAR DE SOUZA BUENO, portador da cédula de identidade
no 3.083.905-6, ocupante do lote no 17 da quadra 5, com 226,31m2
(duzentos e vinte e seis metros e trinta e um centímetros quadrados) com
as seguintes divisas e confrontações: Frente: 19,00m para a Rua Jorge
Carneiro; Fundos: 16,50m para Amadeu Colombo Cavalcante; Lado
dirito: 14,00m para o lote 16; Lado esquerdo: 11,50m para o lote 18;

91. a MARIA SUELI SOARES DE ANDRADE, portadora da cédula de
identidade no 5.645.488-8, ocupante do lote no 18 da quadra 5, com
215,25m2 (duzentos e quinze metros e vinte e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 22,00m
para a Rua Jorge Carneiro; Fundos: 20,00m para Amadeu Colombo
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Cavalcante; Lado direito: 11,50m para o lote 17; Lado esquerdo: 9,00m
para rua sem denominação;

92. a VALDEMIR DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade no

6.186.737-6, ocupante do lote no 1 da quadra 6, com 328,00m2 (trezentos
e vinte e oito metros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 18,00m para a Rua Francisco N. A. de Camargo;
Fundos: 14,00m para o lote 3; Lado direito: 22,00m para a Rua Jorge
Carneiro; Lado esquerdo: 19,00m para o lote 2;

93. a MIGUEL DOBOSZ, portador da cédula de identidade no 2.241.080,
ocupante do lote 2 da quadra 6, com 175,75 (cento  e setenta e cinco
metros e setenta e cinco centímetros quadrados, com as seguintes
medidas confrotações: Frente: 9,50m para a Rua Francisco N. A.
Camargo; Fundos: 9,50m para o lote 2; Lado Direito: 19,00m para o lote
1; Lado Esquerdo: 18,00m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;

94. a ANTONIO CARLOS DE SOUZA, portador da cédula de identidade
no 5.927.093-1, ocupante do lote 3 da quadra 6, com 219,37m2 (duzentos
e dezenove metros e trinta e sete centímetros quadrados), com as
seguintes medidas e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Sebastião
J. do Nascimento; Fundos: 9,50m para a Rua Jorge Carneiro; Lado
Direito: 23,50m para os lotes 1 e 2; Lado Esquerdo: 22,00m para o lote 4;

95. a TADEU ALVES DA SILVA, portador da cédula de identidade no

3.923.088-7, ocupante do lote no 4 da quadra 6, com 204,75m2 (duzentos
e quatro metros e setenta e cinco centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Sebastião J.
do Nascimento; Fundos: 9,50m para a Rua Jorge Carneiro; Lado direito:
22,00m para o lote 3; Lado esquerdo: 20,00m para o lote 5;

96. a MARIA ELENA CARNEIRO, portadora da Carteira Profissional no
82360 série 00010, ocupante do lote 5 da quadra 6, com 195,00 (cento e
noventa e cinco metros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 10,00m para a Rua Jorge Carneiro; Lado Direito: 20,00m para o
lote 4; Lado Esquerdo: 19,00m para o lote 6;

97. a JOÃO DINVONSIR BARBOSA, portador da cédula de identidade no
5.640.027-3, ocupante do lote 6 da quadra 6, com 178,12 (cento e setenta e
oito metros e doze centímetros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações: Frente: 9,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 9,50m para a Rua Jorge Carneiro; Lado Direito: 19,00m para o
lote 5; Lado Esquerdo: 18,50m para o lote 7;

98. a SANDRA MARA DE SOUZA, portadora do CPF NO 029.039.049-44,
ocupante do lote no 7 da quadra 6, com 182,81m2 (cento e oitenta e dois
metros e oitenta e um centímetros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 9,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
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Fundos: 10,00m para a Rua Jorge Carneiro; Lado direito: 18,50m para o
lote 6; Lado esquerdo: 18,00m para o lote 8;

99. a  ANTONIO GOMES DE PAULA, portador do Título Eleitoral no

489192006/98, ocupante do lote no 8 da quadra 6, com 325,87m2
(trezentos e vinte e cinco metros e oitenta e sete centímetros quadrados)
com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 20,00m para a Rua
Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 19,50m para a Rua Jorge Carneiro;
Lado direito: 18,00m para o lote 7; Lado esquerdo: 15,00m para o lote 9;

100. a JOAQUINA SOARES DA SILVA,  portadora da cédula de
identidade no 6.653.842-7, ocupante do lote no 9 da quadra 6, com
220,00m2 (duzentos e vinte metros quadrados) com as seguintes divisas
e confrontações: Frente: 17,00m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 15,00m para a Rua Jorge Carneiro; Lado direito: 15,00m para o
lote 8; Lado esquerdo: 12,50m para o lote 10;

101. a OZORIO FRANCISCO BUENO, portador da cédula d eidentidade
no 6.334.620-9, ocupante do lote no 10 da quadra 6, com 194,06m2 (cento
e noventa e quatro metros  seis centímetros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 17,50m para a Rua Sebastião J. do
Nascimento; Fundos: 17,00m para a Rua Jorge Carneiro; Lado direito:
12,50m para o lote 9; Lado esquerdo: 10,00m para o lote 11;

102. a PEDRO NUNES, portador da cédula de identidade no 1.351.952-8,
ocupante do lote no 11 da quadra 6, com 190,31m2 (cento e noventa
metros e trinta e um centímetros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 21,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 22,00m para a Rua Jorge Carneiro; Lado direito: 10,00m para o
lote 10; Lado esquerdo: 7,50m para a rua sem denominação;

103. a PEDRO FERREIRA MOREIRA, portador da cédula de identidade
no 4.365.214-1, ocupante do lote no 1 da quadra 7, com 200,00m2
(duzentos metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 10,00m para a Rua Francisco N. A. de Camargo; Fundos: 10,00m
para o lote 7; Lado direito: 20,00m para a Rua Sbastião J. do Nascimento;
Lado esquerdo: 20,00m para o lote 2;

104. a JOSÉ JAIR DE SOUZA, portador da cédula de identidade no

4.984.489-8, ocupante do lote no 2 da quadra 7, com 200,00m2 (duzentos
metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente:
10,00m para a Rua Francisco N. A. Camargo; Fundos: 10,00m para o lote
7; Lado direito: 20,00m para o lote 1; Lado esquerdo: 20,00m para o lote
3;

105. a ADÃO DOMINGUES, portador da cécula de identidade no

1.280.515, ocupante do lote no 3 da quadra 7, com 220,00m2 (duzentos e
vinte metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 11,50m para a Rua Francisco N. A. Camargo; Fundos: 10,50m
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para o lote 6; Lado direito: 20,00m para o lote 2; Lado esquerdo: 20,00m
para o lote 4;

106. a ELIZETE APARECIDA SUTIL GONÇALVES, portador da cédula
de identidade no 5.533.634-2, ocupante do lote no 4 da quadra 7, com
225,00m2 (duzentos e vinte e cinco metros qudrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 12,00m para a Rua Francisco N. A.
Camargo; Fundos: 10,50m para o lote 6; Lado direito: 20,00m para o lote
3; Lado esquerdo: 20,00m para o lote 5;

107.    a AIRTON MACHADO DO NASCIMENTO, portador do
CPF/MF no 412.166.879-00, ocupante do lote no 5 da quadra 7, com
208,95m2 (duzentos e oito metros e noventa e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes didivas e confrontações: Frente: 12,00m
para a Rua Francisco N. A. Camargo; Fundos: 9,00m para o lote 6; Lado
direito: 20,00m para o lote 4; Lado esquerdo: 19,80m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo;

108.   a NELSON DE JESUS MOREIRA, portador da cédula de
identidade no 1.038.910-0, ocupante do lote no 6 da quadra 7, com
290,00m2 (duzentos e noventa metros quadrados) com as seguintes
divisas e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Pedro Bueno de
Camargo; Fundos: 10,60m para os lotes 7 e 8; Lado direito; 30,00m para
os lotes 3, 4 e 5; Lado esquerdo: 28,00m para o lote 24;

109. a MOACIR PETRONIO DE ALMEIDA, portador da cédula de
identidade no 2.305.392-6, com 187,62m2 (cento e oitenta e sete metros e
sessenta e dois centímetros quadrados) com as seguintes divisas e
confrontações: Frente: 9,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento;
Fundos: 9,50m para o lote 6; Lado direito: 19,50m para o lote 8; Lado
esquerdo: 20,00m para os lotes 1 e 2;

110.    a HAMILTON DOS SANTOS GABRIEL, portador da cédula de
identidade no 5.533.635-0, ocupante do lote no 8 da quadra 7, com
186,75m2 (cento e oitenta e seis metros e setenta e cinco  centímetros
quadrados) com as seguintes divisas  confrontações: Frente: 9,00m para a
Rua Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 10,50m para o lote 6; Lado
direito: 22,00m para o lote 9; Lado esquerdo: 19,50m para o lote 7;

111. a ADÃO SOARES DA SILVA, portador da  cédula de identidade no

5.076.652-3, ocupante do lote no 9 da quadra 7, com 419,25m2
(quatrocentos e dezenove metros e vinte e cinco centímetros quadrados)
com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 19,50m para a Rua
Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 19,50m para os lotes 23 e 24; Lado
direito: 21,00m para o lote 10; Lado esquerdo: 22,00m para o lote 8;

112. a VICTOR ASSMÉ, portador da cédula de identidade no 340.595,
ocupante do lote no 10 da quadra 7, com 165,00m2 (cento e sessenta e
cinco metros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações:
Frente: 9,50m para a Rua Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 7,00m para
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o lote 22; Lado direito: 19,00m para o lote 11; Lado esquerdo: 21,00m
para o lote 9;

113. a ERNESTO ALVES DA SILVA, portador da Carteira Profissional no
009951 série 00049, ocupante do lote 11 da quadra 7, com 206,25m2
(duzentos e seis metros e vinte e cinco centímetros quadrados), com as
seguintes medias e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Sebastião J.
Nascimento; Fundos: 12,00m para os lotes 21 e 22; Lado Direito: 18,50m
para o lote 12; Lado Esquerdo: 19,00m para o lote 10;

114. a ERNESTIMA NASCIMENTO LEMES, portadora da cédula de
identidade no 4.810.247-6, ocupante do lote no 12 da quadra 7, com
193,50m2 (cento e noventa e três metros e cinquenta centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 11,00m
para a Rua Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 10,50m para o lote 20;
Lado direito: 17,50m para o lote 13; Lado esquerdo: 18,50m para o lote
11;

115. a AUROVALDO MACIEL DE SOUZA, portador da cédula de
identidade no 7.098.654-0, ocupante do lote 13 da quadra 7, com
172,50m2 (cento e setenta e dois metros e cinquenta centímetros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 10,00m
para a Rua Sebastião J. Nascimento; Fundos: 10,00m para o lote 19; Lado
Direito: 17,00m para o lote 14; Lado Esquerdo: 17,50m para o lote 12;

116. a APARECIDA DE FÁTIMA SOARES CARNEIRO, portadora da
cédula de identidade no 5.533.611-3, ocupante do lote no 14 da quadra 7,
com 152,62m2 (cento e cinquenta e dois metros e sessenta e dois
centímetros quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente:
9,00m para a Rua Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 9,50m para o lote
18; Lado direito: 16,00m para o lote 15; Lado esquerdo: 17,00m para o
lote 13;

117. a ANTONIO DOMINGUES MAINARDES, portador do CPF NO
598.653.349-68, ocupante do lote 15 da quadra 7, com 297,37m2
(duzentos e noventa e sete metros e tgrinta e sete centímetros
quadrados), com as seguintes medidas e confrontações: Frente: 20,00m
para a Rua Sebastião J. Nascimento; Fundos: 19,00m para o lote 17; Lado
Direito: 14,50m para o lote 16; Lado Esquerdo: 16,00m para o lote 14;

118. a ATAIDE DOS SANTOS QUEIROZ, portador da cédula de
identidade no 30.492.747-8, ocupante do lote no 16 da quadra 7, com
137,75m2 (cento e trinta e sete metros e setenta e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 11,00m
para a Rua Sebastião J. do Nascimento; Fundos: 8,00m para o lote 17;
Lado direito: 14,50m para rua sem denominação; Lado esquerdo: 14,50m
para o lote 15;

119. a ELIANE APARECIDA MACHADO, portadora do CPF NO

995.651.379-20, ocupante do lote no 17 da quadra 7, com 215,25m2



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA
Estado do Paraná

19

duzentos e quinze metros e vinte e cinco centímetros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 12,70m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo; Fundos: 16,00m para os lotes 16 e 15; Lado direito:
16,00m para o lote 25; Lado esquerdo: 14,00m para rua sem
denominação;

120. a JOSÉ RENATO MARTINS DA SILVA, portador do CPF/MF no

771.546.819-34, ocupante do lote no 18 da quadra 7, com 156,75m2 (cento
e cinquenta e seis metros e setenta e cinco sentímetros quadrados) com
as seguintes divisas  confrontações: Frente: 9,50m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo; Fundos: 9,50m para o lote 14; Lado direito: 17,00m
para o lote 19; Lado esquerdo: 16,00m para o lote 17;

121. a MARIA FERREIRA DE MÉLLO BUENO, portadora do CPF/MF
no 942.501.389-68, ocupante do lote no 19 da quadra 7, com 179,37m2
(cento e setenta e nove metros e trinta e sete centímetros quadrados) com
as seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,50m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo; Fundos: 10,00m para o lote 13; Lado direito: 18,00m
para o lote 20; Lado esquerdo: 17,00m para o lote 18;

122. a JOSÉ NEREU MARTINS DA SILVA, portador da cédula de
identidade no 4.910.028-0, ocupante do lote no 20 da quadra 7, com
194,25m2 (cento e noventa e quatro metros e vinte e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 10,50m
para a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 10,50m para o lote 12;
Lado direito: 19,00m para o lote 21; Lado esquerdo: 18,00m para o lote
19;

123. a NILSON BATISTA, portador da cédula de identidade no

5.266.303-2, ocupante do lote no 21 da quadra 7, com 190,12m2 (cento e
noventa metros e doze centímetros quadrados) com as seguintes divisas
e confrontações: Frente; 9,50m para a Rua Pedro Bueno de Camargo;
Fundos: 10,00m para o lote 11; Lado direito: 20,00m para o lote 22; Lado
esquerdo: 19,00 para o lote 20;

124. a REUCI JOSÉ ANDRADE DE SOUZA, portador da cédula de
identidade no 5.041.329-7, ocupante do lote no 22 da quadra 7, com
205,00m2 (duzentos e cinco metros quadrados) com as seguintes divisas
e confrontações: Frente: 10,00m para a Rua Pedro Bueno de Camargo;
Fundos: 10,00m para os lotes 10 e 11; Lado direito: 21,00m para o lote 23;
Lado esquerdo: 20,00m para o lote 21;

125. a IOLANDO ASSIS MAINARDES, portador da cédula de
identidade no 3.524.438-7, ocupante do lote no 23 da quadra 7, com
208,55m2 (duzentos e oito metros e cinquenta e cinco centímetros
quadrados) com as seguintes divisas e confrontações: Frente: 9,40m para
a Rua Pedro Bueno de Camargo; Fundos: 10,00m para o lote 9; Lado
direito: 22,00m para o lote 24; Lado esquerdo: 21,00m para o lote 22;
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126. a JOÃO DA SILVA NASCIMENTO, portador da cédula de
identidade no 1.746.849, ocupante do lote no 24 da quadra 7, com
275,00m2 (duzentos e setenta e cinco metros quadrados) com as
seguintes divisas e confrontações: Frente: 11,00m para a Rua Pedro
Bueno de Camargo; Fundos: 11,00m para o lote 9; Lado direito: 28,00m
para o lote 6; Lado esquerdo: 22,00m para o lote 23;

127. a LUIZ CARLOS RABES, portador da cédula de identidade no
5.881.393-1, ocupante do lote 25 da quadra 7, com 336,00m2 (trezentos e
trinta e seis metros quadrados), com as seguintes medidas e
confrontações: Frente: 21,00m para a Rua Pedro Bueno de Camargo;
Fundos: 21,00m para o lote 15; Lado Direito: 16,00m para o lote 18; Lado
Esquerdo: 16,00m para o lote 17.

                                                    Parágrafo único – Os possuidores atuais que tenham mais de um
imóvel, deverão comprovar que sua posse se deu em função de transferência de terceiros.

                                                   Art. 2o – Os imóveis doados reverterão ao patrimônio do Município,
se sobreviverem aos donatários e estes não deixarem herdeiros ou não tiverem, antes, transferido a
outrem.

Art. 3o – As doações não propiciarão aos donatários, isenções ou
imunidades tributárias de qualquer natureza, ressalvadas aquelas expressamente definidas em lei.

                                      Art. 4o – É de cinco anos após a outorga da escritura, o prazo para que
o donatário desfaça-se do imóvel respectivo em favor de terceiros, sob pena de reversão ao
Município.

Parágrafo úncico- No mesmo prazo, deverão os donatários
procederem a escrituração e registro dos imóveis respectivos, revertendo ao Município se, vencido
o prazo, não for essa condição observada.

Art. 5o.  As despesas decorrentes com a escrituração e registro
correspondentes correrão às expensas dos próprios beneficiários. 

Art. 6o.  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VENTANIA, em 11 de
novembro de 1999.
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OCIMAR ROBERTO BAHNERT DE CAMARGO
Prefeito Municipal


