
 
 
 

L E I  Nº   9 4 4  
 
Autoriza a cessão em comodato, de terrenos 
e, edificações,  para fins industriais,  e dá 
outras providências.  

 
 
 
 
   A Câmara Municipal de Vereadores de Renascença, Estado 
do Paraná, aprovou e eu Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ceder em 
comodato, com encargos,  pelo prazo de 05 (cinco) anos para fins industriais, os 
seguintes bens: 
   I – Lote Urbano número 01,  da quadra número 58, da área 
Industrial I, com área superficial de 1.836,10 m²  (um mil oitocentos e trinta e seis 
metros e dez  centímetros quadrados), com matricula no Cartório de  Registro de 
Imóveis Primeiro Ofício de Francisco Beltrão sob n.º . 25.295 
 
   II – Um Barracão Pré-moldado edificado sobre o Lote n.º 01 da 
Quadra n.º 58,  com  400 m² (quatrocentos metros quadrados) de área construída. 
 
   Parágrafo Único – O Município executará,  as obras e serviços 
de terraplanagem  
 
   Art. 2º - O Contrato  de Comodato objeto desta lei, será 
firmado com a empresa  RAFAEL SMAILE FISCHER ME, inscrita no CNPJ sob n.º 
07.571.166/0001-07, e tem por finalidade criar as condições e viabilizar a  indústria  
na fabricação e Comércio de  Artefatos de Cimento.  
 
   § 1º - O Comodatário fará a devolução de uma estrutura para 
um barracão  pré-moldado com o mesmo tamanho para o Município,  do constante 
no Item II do Art. 1º desta Lei. 
    
   § 2º – Os demais direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes, serão definidos no Contrato  de Comodato, com referendo do Poder 
Legislativo. 
 
 
 
 



   § 3º - A Comodatária poderá comercializar somente os 
produtos por ela fabricados, ficando expressamente proibido o comercio de outros 
produtos sob pena de rescisão do Comodato. 
  
                                  Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar as 
providências necessárias para o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 
   Art. 4º - Está Lei entrará em vigor na data de sua publicação 
revogada as disposições em contrário.  
 
   Gabinete do Prefeito Municipal de Renascença, em 23 de 
agosto de 2007. 
 
 

GERALDO GIACOMINI 
Prefeito Municipal 


