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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
DECRETO N° 3.305

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação áreas destinadas à construção 
de edifícios públicos, logradouro público (praça) e parque no Bairro Lagoão.
O Prefeito Municipal de Palmas, Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou, no uso de suas 
atribuições legais conferidas pelo inc. XI do art. 15, inc. XII do art. 87, e alínea “d” do 
inc. I do art. 99, todos da Lei Orgânica Municipal; Considerando a necessidade da 
Administração Pública Municipal de construir novos edifícios públicos no Bairro Lagoão 
(Ginásio de Esportes e Unidade de Pronto Atendimento–UPA), visando a melhora na 
prestação dos serviços públicos para o atendimento dos anseios da população palmense; 
Considerando a necessidade de implantar novas áreas na cidade de Palmas para lazer, 
esporte e preservação ambiental no Bairro Lagoão, sendo logradouro público (praça) e 
parque; Considerando que a construção de novos edifícios públicos e a implantação de 
novas áreas de lazer, esporte e preservação ambiental acima referidos representarão 
benefícios para a totalidade da população palmense, com amplos reflexos na qualidade 
de vida dos munícipes; Considerando o disposto nos artigos 5º e 6º do Decreto-Lei nº 
3.365, de 21 de junho de 1941;
DECRETA
Art. 1º – Ficam declarados como de utilidade pública para fins de desapropriação, amigável 
ou judicial, áreas destinadas para construção de novos edifícios públicos (Ginásio de 
Esportes e Unidade de Pronto Atendimento–UPA) e a implantação de novas áreas de 
lazer, esporte e preservação ambiental (praça e parque) no Bairro Lagoão, sendo os 
seguintes imóveis urbanos:
I – Área de 74.725,00 m² (setenta e quatro mil e setecentos e vinte e cinco metros 
quadrados), de propriedade de IMBO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
LTDA., imóvel matriculado sob nº R-2-1.211 do Cartório de Registro de Imóveis desta 
Comarca, situado no Quadro Urbano desta Cidade, no bairro Lagoão, correspondente 
ao Lote nº 140 da Quadra nº 94, cadastrado na Prefeitura Municipal de Palmas, sob o 
nº 01.05.094.0140.001, localizado na Rua Presidente Getúlio Vargas, no lado impar do 
arruamento, a 66,62 metros da esquina com a Rua Alceu Ferreira de Siqueira, e seu 
número predial será 1.251, com as seguintes divisas e confrontações:
- Partindo de um marco cravado a margem Leste da Rua Alceu Ferreira de Siqueira, na 
divisa com o Lote nº 127, de Orlandino Ribeiro, segue no rumo de 40º50’SE, dividindo 
com o Lote nº 127, de Orlandino Ribeiro: aos 43,13 metros, marco; daí, segue no rumo 
de 40º50’SE, dividindo com o Lote nº 129, de João Carlos Godoi de Almeida: aos 12,00 
metros, marco; daí, segue no rumo de 40º50’SE, dividindo com o Lote nº 159, de Fátima 
Bernadete Stahlschmidt Moura: aos 20,00 metros, marco; daí, segue nos rumos de 
40º50’SE e 45º10’NE, nas distâncias de 10,00 e 68,50 metros, respectivamente, dividindo 
com o Lote nº 169, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., até um marco a 
margem Oeste da Rua Presidente Getúlio Vargas; daí, segue nos rumos de 32º30’SE e 
61º28’SE, nas distâncias de 161,90 e 16,03 metros, respectivamente, dividindo com a 
Rua Presidente Getúlio Vargas, até um marco a margem Sul da Rua Presidente Getúlio 
Vargas; daí, segue no rumo de 49º10’SO, dividindo com o Lote nº 156, de Alfredo Luiz 
Varaschin: aos 43,28 metros, marco; daí, segue no rumo de 49º10’SO, dividindo com o 
Lote nº 419, de Alfredo Luiz Varaschin: aos 54,00 metros, marco; daí, segue no rumo de 
49º10’SO, dividindo com a Rua Professora Nerassi Salete Menin Calza: aos 20,00 metros, 
marco; daí, segue no rumo de 49º10’SO, dividindo com o Lote nº 160, de José Alves dos 
Santos: aos 50,00 metros, marco; daí, segue no rumo de 49º10’SO, dividindo com o Lote 
nº 395, de Agenip Ribeiro: aos 44,97 metros, marco; daí, segue no rumo de 40º502’NO, 
dividindo com a Rua Armelindo Lazzaretti: aos 175,00 metros, marco; daí, segue no rumo 
de 49º10’SO, dividindo com a Rua Manoel Estevão de Camargo Junior: aos 71,00 metros, 
marco; daí, segue nos rumos de 40º50’SO, 49º10’NE, 40º50’NO, 49º10’SO e 40º50’NO, 
nas distâncias de 50,00- 21,00- 30,00- 7,00 e 40,31 metros, respectivamente, dividindo 
com o Lote nº 43, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., até um marco 
a margem Leste da Rua Alceu Ferreira de Siqueira; daí, segue no rumo de 54º47’NE, 
dividindo com a Rua Alceu Ferreira de Siqueira: aos 247,19 metros, chega no Ponto de 
Partida.
II – Área de 500,00 m² (quinhentos metros quadrados), de propriedade de IMBO – 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA., imóvel matriculado sob nº R-4-5.612 
do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, correspondente ao Lote nº 169 da 
Quadra nº 68, situado no Quadro Urbano desta Cidade, no bairro Lagoão, cadastrado 
na Prefeitura Municipal de Palmas, sob o nº 01.05.068.0169.001, localizado na Rua 
Presidente Getúlio Vargas, no lado impar do arruamento, a 76,62 metros da esquina com 
a Rua Alceu Ferreira de Siqueira, e seu número predial será 1.305, com as seguintes 
divisas e confrontações:
- Ao Norte: Onde faz frente com a Rua Presidente Getúlio Vargas, medindo 10,00 metros. 
Divide com o Lote nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., medindo 
54,00 metros;
- Ao Sul: Divide com o Lote nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., 
medindo 10,00 metros;
- A Leste: Divide com o Lote nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., 
medindo 50,00 metros;
- A Oeste: Divide com o Lote nº 159, de Fátima Bernadete Sthalschmidt Moura, medindo 
10,00 metros.
III – Área de 691,12 m² (seiscentos e noventa e um metros quadrados e doze centímetros 
quadrados), de propriedade de ALFREDO LUIZ VARASCHIN, imóvel matriculado sob nº 
R-1-6.115 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, correspondente ao Lote 
nº 156 da Quadra nº 94, situado no Quadro Urbano desta Cidade, no bairro Lagoão, 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Palmas, sob o nº 01.05.094.0156.001, localizado 
na Rua Presidente Getúlio Vargas, no lado impar do arruamento, a 63,91 metros da 
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esquina com a Rua Paulo Bannach, e seu número predial será 1.071, com as seguintes 
divisas e confrontações:
- Ao Norte: Divide com o Lote nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., 
medindo 43,25 metros;
- Ao Sul: Divide com o Lote nº 169, de João Maria Alves Sobrinho, medindo 48,90 metros;
- A Leste: Onde faz frente com a Rua Presidente Getúlio Vargas, medindo 16,03 metros;
- A Oeste: Divide com o Lote nº 419, de Alfredo Luiz Varaschin, medindo 15,00 metros.
IV – Área de 810,00 m² (oitocentos e dez metros quadrados), de propriedade de ALFREDO 
LUIZ VARASCHIN, imóvel matriculado sob nº R-2-6.258 do Cartório de Registro de 
Imóveis desta Comarca, situado no Quadro Urbano desta Cidade, no bairro Lagoão, 
correspondente ao Lote nº 419 da Quadra nº 94, cadastrado na Prefeitura Municipal 
de Palmas, sob o nº 01.05.094.0419.001, localizado na Rua Professora Nerassi Salete 
Menin Calza, no lado par do arruamento, a 59,81 metros da esquina com a Rua Paulo 
Bannach, e seu número predial será 474, com as seguintes confrontações:
- Ao Norte: Divide com o Lote nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., 
medindo 54,00 metros;
- Ao Sul: Divide com o Lote nº 404, de Karen Giovanna Menusi, medindo 54,00 metros;
- A Leste: Divide com o Lote nº 156, de Alfredo Luiz Varaschin, medindo 15,00 metros;
- A Oeste: Onde faz frente com a Rua Professora Nerassi Salete Menin Calza, medindo 
15,00 metros.
V – Área de 3.827,32 m³ (três mil, oitocentos e vinte e sete metros quadrados e trinta 
e dois centímetros quadrados), de propriedade de IMBO – INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE MADEIRAS LTDA., imóvel matriculado sob nº R-102-443 do Cartório de Registro 
de Imóveis desta Comarca, situado no Quadro Urbano desta Cidade, no bairro Lagoão, 
correspondente ao Lote nº 43 da Quadra nº 20, cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Palmas, sob o nº 01.05.020.0043.001, localizado na Rua Alceu Ferreira de Siqueira, no 
lado impar do arruamento, a 15,07 metros da esquina com a Rua Pedro Barrabarra, e seu 
número predial será 297, com as seguintes divisas e confrontações:
- Partindo de um marco cravado a margem Leste da Rua Alceu Ferreira de Siqueira, na 
divisa com o Lote nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., segue nos 
rumos de 40º50’SE, 49º10’NE, 40º50’SE, 49º10’SO e 40º50’SE, nas distâncias de 40,31- 
7,00- 30,00- 21,00 e 40,00 metros, respectivamente, dividindo com dividindo com o Lote 
nº 140, de IMBO – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda., até um marco a margem 
Oeste da Rua Manoel Estevão de Camargo Junior; daí, segue no rumo de 49º10’SO, 
dividindo com a Rua Manoel Estevão de Camargo Junior: aos 29,00 metros, marco a 
margem Norte da Rua Pedro Barrabarra; daí, segue no rumo de 40º50’NO, dividindo com 
a Rua Pedro Barrabarra: aos 70,00 metros, marco; daí, segue nos rumos de 49º10’NE 
e 40º50’NO, nas distâncias de 15,00 e 10,95 metros, respectivamente, dividindo com o 
Lote nº 286, de João Roberto Caliberda, até um marco; daí, segue no rumo de 40º50’NO, 
dividindo com o Lote nº 15, de Antoninha Marlene de Castro: aos 32,12 metros, marco 
a margem Leste da Rua Alceu Ferreira de Siqueira; daí, segue no rumo de 54º47’NE, 
dividindo com a Alceu Ferreira de Siqueira: aos 28,14 metros, chega no Ponto de Partida.
Art. 2º – A necessidade pública da desapropriação é declarada com caráter urgente, 
sendo necessária a imediata imissão na posse definitiva do imóvel pelo Município de 
Palmas, descrito no artigo anterior, possibilitando a construção de novos edifícios públicos 
e a implantação de novas áreas de lazer, esporte e preservação ambiental no Bairro 
Lagoão, conforme consta no caput do art. 1º do presente Decreto.
Art. 3º – Este decreto entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palmas, Paraná, em 23 de março de 2017.
Dr. Kosmos Panayotis Nicolaou-Prefeito Municipal
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