
 
 

 
L E I   N º  9 6 7  

 

 
 

 Altera as Leis Municipais n.º 758 e 797, Ratifica 
Termo de Comodato Celebrado entre a empresa  
Reforbel  Furgões Ltda - ME e o Município de 
Renascença, concede Barracão Industrial Pré-
moldado em Comodato Furgosul Industria de Furgões e 

Carrocerias Ltda 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 - O Item I Artigo 1º   da Lei Municipal n.º 758 de 07 de junho 
de 2001, passa a vigorar com a seguinte Redação; 
 
  “Art. 1º   _______________ 
 
  I – Lotes Urbanos nº 2, 4 e 6 da quadra nº 56 da área industrial I, 
com área superficial de 4.566,50m/² (quatro mil quinhentos e sessenta e seis 
metros e cinqüenta centímetros) quadrados”. 
 
  Art. 2º -  O Artigo 2º de Lei nº 758 de 07 de junho de 2001, passa 
a vigorar com seguinte redação: 
 

“ Art. 2º   - O termo de comodato objeto desta Lei, será firmado com a 

Empresa FURGOSUL INDUSTRIA DE FURGÕES E CARROCERIAS LTDA, CNPJ nº 

07.682.018/0001-60 e tem por finalidade criar condições e viabilizar a implantação de 

uma unidade de Metalúrgica para Fabricação de Furgões, cabines, carrocerias e 

reboques para caminhões”. 

 
Art. 3º - Fica o Executivo Municipal autorizado a ratificar e/ou 

retificar a Cessão  em Comodato,  de que trata a Lei Municipal nº 758 de 
07/06/2001, em conformidade com a nova redação do artigo 2º desta Lei. 
 
  Art. 4º - Fica prorrogado por mais 05 (cinco) anos o prazo da 
Cessão em Comodato  prevista no Caput do Art. 1º  Item I, da Lei Municipal nº 
758, de 07/06/2001, e o contido no Item I, do  Art. 1º   da Municipal nº 797, de 
23/05/2003. 
 
  Art. 5º - Permanece em pleno vigor no que não dispuser em 
contrário, o contido nas  Leis Municipais nº 758 de 07/06/2001, n.º 797 de 
23/05/2003, e o Termo de Comodato nº 02/2003 de 02/10/2003. 



 
  
  Art. 6º - Fica o  Executivo Municipal  autorizado, ceder em 
Comodato com Encargos pelo período de 05 (cinco) anos  à empresa 
FURGOSUL INDUSTRIA DE FURGÕES E CARROCERIAS LTDA , um Barracão 
Industrial Pré-moldado, com 851,70m/² (oitocentos e cinqüenta e um metros e 
setenta centímetros quadrados),    edificado sobre os Terrenos constantes do 
Caput do Art. 1º, Item I,  Lei 758 de 07/06/2001. 
 
  Parágrafo Único - A empresa compromete-se em devolver à 
estrutura de um barracão pré-moldado com 851,70m/², (oitocentos e cinqüenta 
e um metros e setenta centímetros quadrados) constantes do Caput deste 
artigo em local determinado pelo Município.  
   
  Art. 7º - Ao final das Cessões e desde que cumpridos o previsto  
no art. 3º, Item I, da Lei Municipal nº 797, de 23/05/2003,  e também o  disposto 
no parágrafo único do artigo 6º  desta lei, o  Município fará doação definitiva dos 
bens descritos no artigo 1º da Lei Municipal nº 758, de 07/06/2001, com nova 
redação dada pela Lei Municipal nº 797, de 23/05/2003. 
 
  Art. 8º - Fica o Executivo Municipal autorizado a tomar todas as 
providencias necessárias para o efetivo cumprimento do disposto nesta Lei. 
 
  Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário. 
 
  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RENASCENÇA, em  
27 de novembro de 2007. 
 
 

 
 
 
 
 

GERALDO GIACOMINI 
Prefeito Municipal 

  
 


