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LEI No 1442/2022 
 

 

 

 

 

    

                                                                                   
 

      

      A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE 

CRUZEIRO DO IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais. e nos 

termos que assegura o Art. 53,  da Lei Orgânica Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte Lei. 
           

  Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar a Manutenção em estrada interna e pátio através de recursos municipais de cascalhento e 

horas máquinas, visando o melhoramento da trafegabilidade de acesso, nos termos da presente Lei. 
 

     Art. 2º - O incentivo que trata Art. 1º será concedido a 

empresa BRF S.A, inscrita no CNPJ nº 01.838.723/0496-49, com logradouro na Linha Salto Canoas, 

S/N, Zona Rural, no município de Cruzeiro do Iguaçu-PR.  
     

      § 1º - Fica o poder Executivo autorizado a conceder cargas de 

cascalho e horas máquinas, tendo por objetivo o melhoramento na trafegabilidade no pátio da 

empresa, a qual tem localidade na Zona Rural e conta com grande circulação de caminhões para 

carregamento da sua produção.   
 

      § 2º - Os serviços previstos nesta Lei serão coordenados e 

executados direta ou indiretamente pela Secretaria de Transporte que se utilizará das máquinas 

adequadas para tais serviços. 

     Art. 3º - O serviço objeto desta Lei dar-se-á com encargos, na 

forma e nas condições estabelecidas nesta Lei, aplicando-se no caso o disposto na Lei Municipal nº 

379/2004, Capitulo II, Art. 3º II, de incentivo a geração de emprego e renda e nas demais 

disposições legais aplicáveis ao caso em espécie. 
 

Art. 4º - A presente Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Cruzeiro do Iguaçu, 

Estado   do   Paraná, aos vinte e um dias do mês de junho do ano 

de dois mil e vinte e dois. 

 
 

 

LEONIR ANTÔNIO GELHEN 

                                                              PREFEITO 

Registre-se e Publique-se. 

 
 

GELCENOIR LEIRIAS DA SILVA  

SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO 

SÚMULA:              Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

realizar Manutenção na Estrada Interna e pátio da 

empresa BRF S.A no Município de Cruzeiro do 

Iguaçu e dá outras providências. 
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