
 

 

  

 

 

 
 

 

Lei nº 846/2018 

 

Súmula: “Atribui nova redação ao parágrafo único do 

art. 4º da Lei Municipal nº 589 de 04 de abril 

de 2012 e dá outras providências.” 

 

A Câmara Municipal de Coronel Domingos Soares, Estado do Paraná, no uso de suas 

atribuições legais Aprovou e eu Prefeita Municipal, Sanciono a seguinte: 

 

LEI 

 

Artigo. 1º - O “Parágrafo Único” do art. 4º da Lei Municipal nº 589/2012, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

“Parágrafo Único. A área descrita no caput deste artigo tem as seguintes divisas e 

confrontações:A poligonal tem início no Vértice 0=PP, situado na margem direita do Lajeado 

São Pedro e divisa com Anilto de Souza Ribas, na seguinte Coordenada UTM: 

(E=396.525,70m e N=7.099.075,07m). Segue por linha seca, dividindo com Anilto de Souza 

Ribas, pelo seguinte Azimute: 12°23’44”, e distância: 126,42m até o V-1 na Coordenada: 

(E=396.553,55m e N=7.099.198,39m). Segue dividindo com Anilto de Souza Ribas, Elon 

Nereu Lehmann Tibes, e Indústria de Compensados CDS, com a seguinte distância em 

curva: 825,26m, com o raio de 425,00m, até o V-2. na Coordenada: (E=397.205,52m e 

N=7.099.460,64m). Segue por linha seca, dividindo com Indústria de Compensados CDS, 

pelo seguinte Azimute: 34°59’59”, e distância: 188,78m até o V-3 na Coordenada: 

(E=397.313,09m e N=7.099.614,27m). Segue dividindo com José Ferreira de Almeida, com a 

seguinte distância em curva: 746,13m, com o raio de 613,78m, até o V-4. na Coordenada: 

(E=397.564,39m e N=7.098.959,53m). Segue por linha seca, dividindo com José Ferreira de 

Almeida, pelo seguinte Azimute: 282°29’59”, e distância: 188,78m até o V-5, na Coordenada: 

(E=397.380,36m e N=7.099.000,33m). Segue por linha seca, dividindo com José Ferreira de 

Almeida, pelo seguinte Azimute: 192°29’59”, e distância: 175,49m até o V-6, na Coordenada: 

(E=397.342,38m e N=7.098.829,00m). Segue por linha seca, dividindo com José Ferreira de 

Almeida, pelo seguinte Azimute: 171°46’27”, e distância: 119,64m até o V-7, na Coordenada: 

(E=397.359,49m e N=7.098.710,59m). Segue por linha seca, dividindo com José Ferreira de 

Almeida ,Herdeiros de Suely Ferreira Pires, e Herdeiros de Albino Ferronato, pelo seguinte 

Azimute: 162°29’45”, e distância: 1.393,67m até o V-8, na Coordenada: (E=397.778,68m e 

N=7.097.381,14m), na margem Esquerda de uma estrada que liga Cel. Domingos Soares - 

Vila Rural. Segue pela margem Esquerda de uma estrada que liga Cel. Domingos Soares - 

Vila Rural, dividindo com Augusto Juacir Cavalheiro Farias, pelo seguinte Azimute: 

240°40’49”, e distância: 90,35m até o V-9, na Coordenada: (E=397.699,90m e 

N=7.097.337,21m). Segue dividindo com Augusto Juacir Cavalheiro Farias, pelo seguinte 

Azimute: 181°33’05”, e distância: 99,10m até o V-10, na Coordenada: (E=397.697,21m e 

N=7.097.238,14m). Segue dividindo com Edson Nei Salvadori Desconsi, pelo seguinte 

Azimute: 321°29’59”, e distância: 390,33m até o V-11, na Coordenada: (E=397.454,23m e 

N=7.097.543,62m). Segue dividindo com Edson Nei Salvadori Desconsi, pelo seguinte 

Azimute: 274°18’28”, e distância: 754,09m até o V-12, na Coordenada: (E=396.702,27m e 



 

 

  

 

 

 
 

N=7.097.600,26m), cravado na margem direita de uma sanga. Segue por esta sanga abaixo, 

pela margem direita, no sentido jusante, dividindo com Edson Nei Salvadori Desconsi, pelas 

seguintes coordenadas: (E=396.718,33m e N=7.097.617,32m), (E=396.727,57m e 

N=7.097.640,95m), (E=396.732,30m e N=7.097.662,42m), (E=396.740,88m e 

N=7.097.704,93m), (E=396.740,42m e N=7.097.747,08m), (E=396.743,95m e 

N=7.097.758,08m), (E=396.756,36m, e N=7.097.776,05m), (E=396.764,62m e 

N=7.097.787,66m), (E=396.763,79m e N=7.097.801,53m), (E=396.758,19m e 

N=7.097.813,58m), (E=396.744,54m e N=7.097.823,07m), (E=396.730,15m e 

N=7.097.824,58m), (E=396.723,94m e N=7.097.827,53m), (E=396.721,30m e 

N=7.097.833,30m), (E=396.720,86m e N=7.097.839,21m), (E=396.723,41m e 

N=7.097.852,14m), (E=396.716,90m e N=7.097.861,36m), (E=396.718,99m e 

N=7.097.871,78m), (E=396.715,89m e N=7.097.885,58m), (E=396.718,85m e 

N=7.097.906,77m), (E=396.722,50m e N=7.097.928,03m), (E=396.718,76m, e 

N=7.097.949,37m), (E=396.714,62m e N=7.097.960,39m), (E=396.700,92m e 

N=7.097.964,27m), (E=396.694,35m, e N=7.097.976,00m), (E=396.699,75m e 

N=7.098.005,30m), (E=396.704,37m, e N=7.098.026,89m), (E=396.704,12m e 

N=7.098.055,02m), (E=396.690,60m e N=7.098.089,04m), (E=396.692,46m e 

N=7.098.117,70m), (E=396.695,50m e N=7.098.131,82m), (E=396.703,99m e 

N=7.098.147,74m), (E=396.714,84m e N=7.098.170,80m), (E=396.719,62m e 

N=7.098.198,89m), (E=396.718,06m e N=7.098.218,18m), (E=396.721,50m e 

N=7.098.234,61m), (E=396.721,08m e N=7.098.253,55m), (E=396.729,37m e 

N=7.098.269,42m), (E=396.733,39m e N=7.098.285,16m) , até o V-13, na Foz do Lajeado 

São Pedro, com vários azimutes e várias distâncias, perfazendo uma distância total de 

755,73m. Segue pelo Lajeado São Pedro abaixo, pela margem direita, no sentido jusante, 

dividindo com Edson Nei Salvadori Desconsi,  pelas seguintes’’ coordenadas UTM: 

(E=396.723,09m e N=7.098.294,30m), (E=396.706,09m e N=7.098.305,05m), 

(E=396.690,58m e N=7.098.316,39m), (E=396.680,31m e N=7.098.332,76m), 

(E=396.674,85m, e N=7.098.353,15m), (E=396.669,34m e N=7.098.367,14m), 

(E=396.659,86m e N=7.098.382,13m), (E=396.638,02m e N=7.098.407,98m), 

(E=396.624,28m e N=7.098.444,78m), (E=396.611,39m, e N=7.098.540,98m), 

(E=396.606,50m e N=7.098.618,13m), (E=396.608,07m e N=7.098.688,14m), 

(E=396.598,85m e N=7.098.696,51m), (E=396.594,81m e N=7.098.717,19m), 

(E=396.604,56m, e N=7.098.739,30m), (E=396.612,68m e N=7.098.788,87m), 

(E=396.631,03m, e N=7.098.817,11m), (E=396.630,64m e N=7.098.833,46m), 

(E=396.571,06m e N=7.098.848,22m), (E=396.567,63m, e N=7.098.834,33m), 

(E=396.556,21m e N=7.098.825,92m), (E=396.547,59m e N=7.098.814,58m),  

(E=396.526,54m e N=7.098.816,33m),  (E=396.518,47m e N=7.098.828,16m),  

(E=396.520,16m, e N=7.098.842,17m),  (E=396.539,78m, e N=7.098.862,64m),  

(E=396.549,46m e N=7.098.890,89m),  (E=396.550,30m e N=7.098.913,32m),  

(E=396.552,91m e N=7.098.934,73m),  (E=396.545,71m, e N=7.098.965,74m),  

(E=396.544,69m e N=7.098.983,52m),  (E=396.528,14m e N=7.099.009,51m), e    

(E=396.525,70m e  N=7.099.075,07m), com vários Azimutes e várias distâncias perfazendo 

uma distância total de 1.003,72m até o Vértice 0=PP,ponto inicial desta descrição. O polígono 

descrito abrange uma área de: 1.748.031,00 m2 ou: 174,8031 Há, ou: 72,23Alqs.” 

 

 Artigo. 2º – O “Anexo I” referenciado no inciso “I” do art. 3º da Lei 589/2012 passa a 

ser representado pelo “Mapa do Perímetro Urbano” constante do Anexo I desta Lei. 



 

 

  

 

 

 
 

 

 Artigo. 3º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

Coronel Domingos Soares Pr., em 29 de junho de 2018. 

 

 

 

 

MARIA ANTONIETA DE ARAÚJO ALMEIDA 

PREFEITA MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 
 

ANEXO I  

 Perímetro Urbano do Município de Coronel Domingos Soares 

 



 

 

  

 

 

 
 

 
 


