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ACRESCENTA PARAGRAFOS AO ART. 3O DA LEI
MUNICIPAL No 7.017, DF 17.7.2019, (OUe DISPÔE
soBRE A AMORTTZAÇÃO DO DÉFrCrr rÉCNtCO
ATUARIAL JUNTO AO REGIME PROPRIO DE
PREVTDÊNCIA SOCTAL DE CASCAVEL).

inÇo SABER QUE A CÂTUARA TMUNTC|PAL DE CASCAVEL, ESTADO
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI:

Art. 1o Esta lei acrescenta parágrafos ao art. 30 da Lei Municipal no 7.017,

de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30

§1" A quitação da parcela referente ao mês de outubro, com vencimento

no mês de novembro, será realizada mediante dação em pagamento do Lote urbano

no 0015, cadastro 107652200, ltíatrícula no 48.433 do 1o Ofício de Registro de

lmoveis de Cascavel, sito na Rua Vitoria, 2607, Centro, avaliado em R$ 800.000,00

(oitocentos mil reais), mais a respectiva diferença em espécie no valor de R$

177.421,40 (cento e setenta e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e quarenta

centavos).

§2" Todas as despesas decorrentes da efetivação da dação em

pagamento serão de responsabilidade do Poder Executivo, ficando o Regime Proprio

de Previdência Social - RPPS desonerado do seu pagamento.

§3' O imovel objeto desta Lei fica desafetado da condição de uso

especial, passando a classificar-se como be

Art. 20 Esta Lei en publicação, ficam

revogadas as disposiçõe sem

Leonald aranhos,
Prefe t\íunicipal

abinete do Prefeito Municipal
Cascavel, 23 de outubro de 20

vigor na data de sua

ro
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do MunicÍPio

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres veread ores(as),

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara

Municipal o anexo Anteprojeto de lei, o qual estabelece "ALTERA O ART. 30 DA LEI

tvtuNtctpAl No 7.017, DE 17.7.2019, (QUE D|SPÕE SOBRE A AMORTIZAÇAO DO

DEFICIT TECNICO ATUARIAL JUNTO AO REGIIVE PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA

soctAL DE CASCAVEL)."

O t\íunicípio de Cascavel Possui Regime Proprio de Previdência Social

(RPPS) representado pelo IPtUC - lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos

do [Vunicípio de Cascavel.

Nesse sistema de previdência, há o que se conhece por custo

suplementar ou deficit técnico atuarial, representado pelo valor atual dos

compromissos do RPPS com os servidores ativos, aposentados e pensionistas,

menos o valor atual das receitas de contribuiçÕes dos servidores e ente, atualmente

fixados em 11,5o/o.

Uma das causas do custo suplementar é o déficit de tempo de serviço

passado, de déficits constituídos apos a criação do fundo por insuficiência de

contribuiçÕes, falta de ganhos financeiros ou perdas atuariais.

Este passivo atuarial é determinado por processo matemático/atuarial

considerando vários elementos, entre eles o valor dos benefícios assegurados de

prestação continuada (aposentadoria e pensão por morte), expectativa de

sobrevivência, probabilidade de morte e invalidez e valor da folha de vencimentos dos

segurados.

Para a cobertura do déficit foi promulgada a Lei municipal no 7.017, de

2019, que dispÕe sobre a amortização do deficit técnico atuarial junto ao Regime

Proprio de Previdência Social de Cascavel.

O tt/unicípio de Cascavel está realizando regularmente o pagamento do

deficit remanescente, nos termos do art. 3" da referida Lei, entretanto, não há

disponibilidade financeira dos cofres municipais para quitação da parcela do mês de

outubro, o que demanda o pagamento mediante a dação de imóvel.

Nesse sentido, informa-se que para concretizar a dação é necessária
autorização legislativa dessa Câmara l/lunicipal, nos termos da Nota Técnica SEI

1012017/CGACI/SRPPS/SPREV-tVIF: *A autorização legislativa previa para a

alienação do imovel e medida necessária como parte fundamental dos procedimentos

destinados a possrbilitar o reconhecimento do bem como integrante do patrimônio
previdenciário na hipotese de unidade gestora desperson alizada, vez que consolida
no âmbito administrativo, ou transfere a ele, a decisão acerca do aproveitamento
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GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do MunicíPio

econômico do bem em benefício da previdência do seruidor, caracterizando o controle

necessário a tornar minimante verossímil a possibilidade de que benefícios

econômicos poderão, de fato, fluir para o RPPS"

Salienta-se que Fundo Previdenciário poderá utilizar o imovel de diversas

formas para incrementar suas receitas, tais como concessÕes ou a alienação dos

bens após processo transparente de avaliação e, análise de viabilidade econômico-

financeira.

Referida dação é positiva para os dois lados . Para o tVlunicípio é positivo

porque dispensa a realização de desembolso financeiro e porque pode efetivamente

dispor do bem, uma vez que não há programação de uso público para o mesmo. Para

o lPtMCiFundo Previdenciário é positivo, pois se apresenta como alternativa de

diversificação de investimentos e renda, especialmente em um momento de

incertezas do mercado financeiro.

Portanto, necessário se faz, desde já, a prévia aulorização legal dessa

Casa de Leis, a fim de atender ao disposto na lei Orgânica do l/unicípio, de

possibilitar as negociaçÕes, em momento oportuno pelo IPNIC, conforme a

conveniência e oportunidade de mercado, garantindo-se maiores ganhos nas

alienaçÕes e concessôes de uso e, evitar-se demoras e entraves com futuro

processo legislativo e consequente perda de oportunidades presentes.

Essas, Senhor Presidente, as razões is submeto à apreciação

de Vossas Excelências o anexo ante que, se aprovado,

estará o Poder Público cumpri nats

ranhos,
unicipalP

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINO ESPíNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná

I

suas prerrogativas constit

inete do Prefeito Municipal
23 de outubro de 2019

de lei, acreditan
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=48.433*
FOLIIA

*01= REGrsrRo DE ,m-
I.IVRO N! 2 - REGISTRO GERÂI

PROT"N9 9 0 9 4-IOENT. r-lote de terra urbano no l5rcom a

área de 667,L7 ú2, do Loteamento denominado VILA ALm ALEGRE,

situado nesta cidade e Côrnarca de Casçavel-FR. rsem benfeÍto-
rias e com as seguintes confrontaÇões: NORTE, medindo J-6r55m,

confronta com a área sem denominaçãoi §UL, medindo 32rLgmrcon
fronta coq a rua Vitôria, LESTE, medindo 36,d{m, confronta I

com o lote 14, OEgfE, medindo 44,00m, confronta com o lote na

16. REGTSTRO ANTERIOR:-M.48.215 deste ofício. PRqP§.IETÁRIo: -
lluNIcÍpro DE cÀscÀvEr,, pessoa jurídica com sede nesta cidade,
inscrita no cGC/Mf na 76.208.867/0001--07, repre§entado nestel
ato pelo Prefeito l"lunicipal Dr. Si{Í,AzÀR BARREIROS. O referid.o
ô verdade e fê. Cascavel, 26 de março de 1,993.-.

, oficial.-IB.-(a)

PRÔTOCü]§ No 26?.483, eu.26 de junho de 10L8.***fn*********
@HecÃolcoúrnorsreçÕes: conÍo:m€ Rêque-
@ ae e certidsio de
üenoninaçác'tro 2241?0L8, exqreúirla em 21.05.2ü18, IBle Pr€-
feituca l{unicipaS. de Ça-scavel, o i-mdnrel .desta natJtÍ,üüa.
passou a tEr a s€$ri-ÍLte, denomi-naçáo e cerecterÍ.sticãs: tôtÊ
urbano n" l!(qui.n:ár; õffindq F6-,1?_ú'; aa quadra n" 494
{gualrocentos e .nd}\reüüa, e qmatr"o}, da PI"âI{TA QEW, eituado
na Ruâ Vit6ria, 2?96, nestâ Cidade ê cÕEârcâ ds cA§cã.rlEL,
§stadcr do PÃRÃ,iüár sütr as segnríntes meêidas e confrontêçSe§;
ao,§loRDEsT§, medindo 16155 ustroe, confrcnta con parte do
Iote n§ í7-çi ao §UIr, uedÍndo 32,Lg metros, confronta con a
Ruâ vi.lÉria; ao t§5Y9, xeêlndo 44 uêtrôs, confronta coB
o lote n' L4; e ês Ii[0ROE§TE 44r00 üetros, con-
fronta co& o lolê na
EB{OLU}.8ü{TO§: 315 rIRCs

r.tt${rcrgJ{-r, : 107652200.
60, . Câscâlrel-PR, 28 de

16,
=R$
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cEHTIB§.O
n$s terrrx]§ do parágrafo i". artigo .l8. da Leí n" E.§t§íI3. que a Íurcopía da !*rhi-

no d$.ffHl. ds LiwE ? - Ê*gismr Gerala qualcantárn lll ficha(s), servirá *orm: certidão
de bens, ir*eirs tnor. negatim de ônus e de oubas agões reais ou Fessoais

rãpêr5ÉeutBn?Ê. U Íêtanüo e verdade e dsufô. Çasearel,
tÊÀo.*t&

ldara Salete Ifypye

üÊ de julho de 2818. b\s............

cpr 5t{.5ú$.8ü9-8?

llJClN/tARA APAR ECI DA SCHVTNÊIL

Fortaria No C6.{,t0]0
Escrevente



ESPELHO DO CADASTRO . ITBI

cadastro: 107652200 MUNICíP|O DE ÇASCAVEL

004 - Númere do lmóve|............: 2796

005 - Edifício.....

01 0 - Apartamento....,....

CENTRO

LOTEAMENTO CENTRO

0494

001 5

64 - Construído
64 - Construído

16 - Uma Frente 1,00

32,19

667,17

270,61

270,61

1

40 - Sala

46 - Concreto
35 - Telha de Barro

32 - Mista

33-Gesso-PVC
44 - Pintura

57 - Ceramica

23 - Bom 0,90

056

058

062

068

069

070

012 - Quadra..

013 - Lote.......

033 - Oeupação....

Q38 - Situação Localização

047 - Logradouro 2.............
- Testada Principal.,...

- Área Total do Lote.............

- Área Construída Unidade..
- Área Total Construída.......:

- N. Pavimentos...................

076 - Cobertura..........................:

078 - Paredes....

079 - Forro. ..............:

080 - Revestimento Externo.......:

083 - Piso... ............,:

089 - Estado de Conservação....:

- Tipo...........

07'1 - Fachada............................: 20 - Recuada

073 - Posição.............................: 18 - lsolada

074 - Situação Construção.........: 17 - Frente

075 - Estrutrura.

1 00 - Logradouro............,........... : RUA VITORIA

157 - Situação do Cadastro........: Ativo

600 - Cornplemento 2.................:

59 - Área Preserv. Permanente: 0,00

AVALAÇÃO DO |MÓVEL para fins de lTBl Protocolo N.

6 74, e;Evo.'a
R$

/3., Ç8o,ü
Valor

Valor {@t O,O

o8
0e de z=b I,

Civil

Cascavel

MAHL
13583 - CRECT N'F 20308

EVANDRO DEBERTOLIS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.454.849-58

LORENZI

...: R$

trmitidn nnr.TlJAÍQ nD.lQTlt\l 
^ 

l^TEIQQLIEIÀrEÍ) TlÀ
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tvlunicípio de Cascavel
Secretaria ltllunicipal de Planejamento e Urbanismo

Dados da Edificação

Cadastro: 107652200 lnscrição: 0001 .0494.0015.0200 Data 1411012019

Loteamento: LOTEAMENTO CENTRO

Logradouro: VITORIA

Área Lote (m'): 667.17 Testada Principal

Quadra: 0494

Número: 2796 Bairro:

32.19 Testada Secund. (m):

Lote: 0015

CENTRO

0,0 Área Un. (m'): 270.61

Latitude: 24" 57'46,29" S

Longitude: 53" 28' 51,60" O

N

.§&,
§

Patrimônio
Construido Pres Perm
Pedologia

NÃO

Normal 1,00

Calçada
Muro

Topografia

Sim

Sim

Plano 1,00

Revestim. Externo
TIPOLOGIA PGV
CobeÉura
Fachada

Forro
IDADE APARENTE
lnstal.Sanitaria
Paredes
Posição
Estrutura
Utilização

Pintura

APARTAMENTO

Telha de Barro

Recuada

Gesso - PVC

19

lnterna Completa

Ir4ista

lsolada

Concreto

Serviço

Situação Construção
Agua
Esgoto
FAIXA IDADE APARENTE
Gerador de Lixo
lnstal. Elétrica
PADRÃO PGV

Piso
Tipo
Ocupação

Estado de Conserv.

Frente

Rede

Rede

11 a3Oanos-Fator0,75
Art.2ô,X-COIUERCIOE
Aparente

PADRÃO ALTO
Ceramica

Sala

Construído

Bom 0,90

(m,m,o m:
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lnstituto de Previdêncio dos Servidores
Públicos do tMunicípio de Coscovel

CASCAVEL
Efl arÉícta Ê tnÂtspÁRÉNctÁ

ATA No 09/2019. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de dois mil e
dezenove, às 14h10, no lnstituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Cascavel-lPMC, localizado a Rua São Paulo, 1577 - Centro;
reuniram-se os membros indicados para o Conselho Municipal de Previdência do
IPMC, para Gestáo 201912021, com a presença dos Conselheiros, Titulares e

Suplentes, conforme segue, respectivamente: Represente dos Servidores lnativos
e Presidente do CMP, Sr. Claudionor Pereira de Souza; representantes dos
Servidores Ativos do Sismuvel, Sr. Adonis de Fonseca Amorim; representantes do
Legislativo, Sra. Danielle Cristina Braz e Sra. Francielle Sthefane Bruschi Cordeiro
Gonçalves; representante do Executivo, Sr. Vanderlei Augusto da Silva e Sr.

José Galvão; e também representante do Executivo, Sra. Susana Moreira de
Souza. Reuniram-se também o Presidente do IPMC, Sr. Walter Parcianello; a

Contadora do IPMC, Sra. Luzia Aparecida Gomes Neres; o Gestor de
lnvestimentos, Sr. Ronaldo de Oliveira; e a Secretária Executiva do CMP, Sra.

Fernanda Cristina Nichi de Sá. A presença dos Conselheiros significou 5/6 (cinco
sextos) nesta reunião dos membros do CMP, para a seguinte pauta: 1) Abertura
dos trabalhos pelo presidente do CMP; 2) Aprovação da Ata da 8a Reunião e da
Pauta da 9ã Reunião Ordinária do CMP/2019; 3) Deliberação de imóvel de
propriedade do Município de Cascavel (Rua Vitória, 2796 - Centro) para Dação
em pagamento para Amortização do Déficit Atuarial - Presidente do IPMC, Sr.

Walter Parcianello; 4) Deliberação da possibilidade de negociação para
recebimento de imóvel do Município de Cascavel (Rua Cuiabá, 5258 - Alto Alegre)
para pagamento de repasse da Folha de Pagamento; 5) Prestação de contas do
IPMC, 30. Trimestre - Ronaldo; 6) Formação de uma Comissão para estudos da

Lei No 5.78012011 e Regimento lnterno do CMP de27l1ol2011; 7) Formação de
Comissão dos Conselheiros para estudo da Política de lnvestimento do
lPMCl2020; 8) Solicitação para a realização do Curso CPA - 10 e a indicação dos
Conselheiros interessados em fazer o curso; 9) Envio de material para os
Conselheiros sobre o Pro-Gestão; 10) Assuntos gerais; ltem I - O Presidente do
CMP, Sr. Claudiornor Pereira de Souza agradece a presença de todos e coloca a
pauta em discussão. ltem 2 - O Conselheiro Adonis solicita inserir na pauta
dispensa laboral de 02 (dois) dias por mês para estudos das leis de previdência,
do ipmc e reuniÕes do Gonselho. Após a inclusão, foi aprovada por unanimidade a
Ata da 8a Reunião Ordinária e a Pauta da g" Reunião Ordinária. ltem 3 - O Sr.

Claudionor passa a palavra ao Presidente do lP[VlC, Sr. Walter Parcianello, que
agradece a presença dos Conselheiros; lnforma também que está tratando junto á

Câmara de Vereadores para aprovação de Lei para venda dos imóveis recebidos
pelo Município; que a minuta do anteprojeto já está elaborada pelo Poder
Executivo e deve ser lido na próxima sessão do Legislativo; e que o IPMC terá
uma Portaria tratando do Plano de Gestão Ativo para os lmóveis, através de
estudos para Alienação, com a análise do Conselho e do Comitê de lnvestimentos.
Assim, informa que a Portaria esteja vinculada à Lei de Alien dos lmóve

Ea,
Telefone: (45) 3035-1033 | E-mail: ipmc@cascavel.pr.gov.br
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CASCAVEL
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Após fazer a leitura da lviinuta aos Conselheiros, apn"esenta o imóvel localízado à
Rua Vitória.2796 - Centro, que eírcontra-se ao lado do último imóvel recebido ern
Dação (Antiga Guarda Municipai). Para análise do valor do imóvel, foi solicitado
do Município, através da Secretaria de Finanças, uma avaliação do lTBl e uma
Avaliação Mercadológica solicitada pelo IPMC, a qua! foi realizada pela Ernpresa
Fernandes e Gonçalves Consultoria Compra e Venda lmobiliária LTDA - ME, no

valor de RS 783.489,86 isetecentos e oitenta e tr"ês mil, quatrocentos e oitenta
reais e oitenta e seis centavos) üôrno teto, a Avaiiaçáo do Setor de lTBl foi de R$
800.000,00 (oitocentos mil reais). 0 Conselheiro \,randerlei diz que é favorável à

Dação, devido à localização, mas vinculado a outra utilização para o uso que não
seja a Centro Pop, devido à falta de segurança; O Conselheiro Adonis vota
desfavorável à Dação em Pagamento, afirmando que o pagamento através de
imóvel não é mais vantajoso eio que o pagamento por aporte financeiro; A
Conselheira Danielle também vota contra a Dação; A Conselheira Susana,
exercendo a Titularidacje, vota a favor da Dação. Considerado empatada a
votação, fica o voto Minerva para o Presidente do CMP, que vota favorável
apenas devido à localização ser anexo ao imóvel que já pertence ao !PMC, mas
reforça que é contra futuros imóveis em Dação de Pagarnenta. Com 03 (três)
votos a 02 (dois), fica autorizada a Dação ern Pagamento do lmóvel da Rua
Vitória , 2796 - Centro, pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mi! reais).
Item 4 - O Sr. Walter inforrna que o valor aceúaclo para Folha de Pagâment.:,
que foi licitada ao Banco Bradesco S.A não foi infornrado no Ccntrato, porérn, o
MnnicÍpio entende que a negociaçâc foi acordada e é devlda, e por isso,
informado pelo Executivo que o valor cie repasse ao iPMC é de R$ 2.St8.819,2CI
(dois milhÕes, quinhentos e dezoito rnil, oitocentos e dezenove reais e vinte
centavos). Enforma, ainda, que o valor informado pelo Conselho, que utilizou o
Cálculo Atuariai 2019, elaborado em maio, no valor de R$ 3.305.804,00 (três
milhôes, trezentos e cinco mll e oitocentos e quatro reals), mas o Sr. l,F;'aiter

inforrna que o Município utilizou o Íotal da Folha de Pagarnento do segr;nd'r
trirnestre de 2018, portantc, causando divergência nos valcres apresentaclos.
Para negociação do valor de repasse da Folha de Pagamento, c Município
ofereceu o imóve! iocaiizado à Rua Cuiabá, 5258. A. Avaliação fulercadológica do
imóvel tambén: realizadc pela Fmpresa acima citada, é no rialor de RS

1.420.00CI,00 (urrn milhãa, quatrcerrtos e vinte mil reais) e a avaliação do seton de
lTBi é de R$ 1.500.000.00 (un: milhae e quinhentos mil reais); vaiores estes a

serm definidos e deliberacioe nas próxlmas reuniÕes. A proposta tem caráter
informativo, visto que é necessário esperar a respcsta de consuita ao Gescon- Enr

casc afirmativo, será colocadc em Fauta o pagamento ern imóve§ ou por aporte
financeiro. Ei'n caso negativo, se;'á verificado junto ao Município a forma correta
de efetuar o repasse da Folha de Pagamento. ltem 5 - Corn a palavra. o Gestor
Ce lnvestimentos. Sr. Ronaidc inferina aos üonselheircs a composiçãa da
Carteira, a alocação pcr lnstituição Financeira, a segrega e os liniites

Telefone: (45) 3035-1033 | E-rnail: ipmc@cascavel.pr.gov.br
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percentuais por tipo de ativo, conforme limites estabelecidos na Resolução CMN

392212010; que o saldo da Carteira até 3011012019, é no valor de R$

348.280.847,63 (trezentos e quarenta e oito milhões, duzentos e oitenta mil,

oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), e que o
desempenho da Carteira foi de 11,02o/o, quanto a Meta Atuarial foi de 7,21o/oi QUe

realizou movimentações, aumentando a posição nos IDKA, IMA-B, IMA-B 5, !RF-

M 1, GESTÃO ESTRATEGTCA, ALOCAçÃO OIttÂMlCA, AÇÕES e IBOVESPA; e
zerou a posição para Multimercados. Com a queda na Taxa Selic, os
investimentos em Renda Fixa estão com menor rentabilidade, enquanto a Renda
Variável, apesar de possuir maior risco, está com ótimo desempenho na Bolsa de
Valores; que fundo FIP Florestal aprovou o Plano de Liquidação do Fundo,

através de Assembléia Geral de Cotistas; e que o FIP Caixa lncorporação
lmobiliária informou que houve reavaliação dos ativos, com redução do valor da

cota em aproximadamente 25o/o; e sugere avaliar alteraçÕes na Carteira para o
próximo trimestre, reduzindo a posição em IRF-M 1 e realocando a posição de
Fundos Multimercados para Fundos de Ações; e que se coloca a disposição aos
Conselheiros, para sanar dúvidas ou alterar a metodologia de explanação,
apresentação segue em anexo. ltem 6 - Em pauta, o Sr. Claudionor sugere que

se forme um grupo de estudos com pequeno grupo de Conselheiros, para em
seguida explanar ao restante do Conselho. O Sr. Vanderlei sugere que seja
formada uma Comissão de no máximo 03 (três membros); o Sr. Adonis sugere
que a Comissão seja formada por todos os Conselheiros; o Sr. Ronaldo sugere
que o Conselho analise antes as exigências do Pró-Gestão, que impõe novas
regras aos Conselhos Deliberativos e Fiscal. Colocada em votação, foram
indicados os Conselheiros: Francielle C. Gonçalves, Adonis de Fonseca Amorim,
Vanderlei Augusto da Silva e o Presidente do CMP Claudionor Pereira de Souza.
Item 7 - Para Comissão de Estudos da Política de Investimentos 2020, foram
indicados os seguintes Conselheiros: Olinda Martins, Susana Moreira de Souza e
Danielle Cristina Braz. ltem 8 - 0 Sr. Claudionor questiona os interessados em
realizar o Curso e a Certificação CPA-10. Apesarde não comparecer por motivos
médicos, a Sra. Floricena Gomes pediu para incluir na Ata que está interessada
em realizar o curso quando este for disponibilizado. O Sr. Adonis solicitou que

seja disponibilizadas vagas para demais servidores, aposentados e pensionistas
que manifestar interesse; O Sr. Walter informa que a possibilidade será informada
após o IPMC for informado pela APEPREV quanto ao espaço físico necessário à

cursos que serão ofertados em Feverirol202}. ltem 9 - O Sr. Claudionor solicita
que seja enviado ao e-mail dos Conselheiros o ltlanual do Pró-Gestão, para que
possam estudar as mudanças solicitadas pela Secretaria de Previdência. ltem
í0 - Em assuntos gerais, o Sr. Claudionor O Sr. Adonis pede que o Conselho ou
os Conselheiros individualmente, que estão na ativa, solicite 02 (dois) dispensa
laboral para estudos referente à Leis específicas do IPMC; O Sr. Claudionor
solicita que o Sr. Adonis envie a Minuta de solicição por e-mail ':#:seja 

feito
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um Ofício, em nome do C[/P, solicitando às Secretarias e Autarquias a dispensa
laboral.

Item 1í - Em assuntos gerais, o Sr. Claudionor justifica que a escolha dos
Conselheiros para participar do 7' Congresso Brasileiro de Conselheiros de
RPPS's, em Belém/PA, foi definida pela ordem de inscrição, sendo o Conselho
então representado por um servidor ativo e um servidor inativo. O Sr Walter
solicita que o Conselho encaminhe Ofício à Câmara Municipal, informando todos
os Vereadores de que foi aprovado o pagamento da parcela do mês de
Outubro/2019 do Deficit Atuarial por Dação em Pagamento. O Sr. Ronaldo
entrega ao Presidente do CMP relatórios do Extrato da Carteira e solicita que

seja marcado para 1211112019 a 1" Reunião da Comissão de Estudos para

Política de lnvestimentos, e que informará o horário definido. Esgotado todos os

assuntos encerrou-se às 16h30 a 9a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de
Previdência do IPMC e não havendo mais assuntos a constar o Presidente, Sr.
Claudionor Pereira de Souza, agradece a presenÇa de todos, sendo a Ata dessa
reunião lavrada por mim, Fernanda Cristina Nichi de Sá, Secretária Executiva do
CMP, que seguirá assinada pelos presentes através de lista anexa, pelo

Presidente e Conselh do CMP, por mim e demais presentes nesta reunião

dt,r**,^d* d'tu W
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CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCh DE CASCAVEL - GMP/IPMC

peutl s. ReuNrÃo oRotNÁnn zotg - z+ttotzotg as tahoo

í. Abertura dos trabalhos pelo presidente do CMP;
2. Aprovação da Ata da 8a Reunião e da Pauta da 9a Reunião Ordinária do CMP/2019;
3. Deliberação de imovel de propriedade do Município de Cascavel (Rua Vitória, 2796 - Centro) para
Daçâo em pagamento para Amortização do Déficit Atuarial - Presidente do IPMC, Sr. Walter
Parcianello
4. Deliberação da possibilidade de negociação para recebimento de imóvel do Município de Cascavel
(Rua Cuiabá, 5258 - Alto Alegre) para pagamento de repasse da Folha de Pagamento;
5. Prestação de contas do IPMC, 30. Trimestre - Ronaldo;
6. Formaçáo de uma Comissão para estudos da Lei No 5.780/2011 e Regimento lnterno do CMP de
27t10t2011:
7. Formaçâo de Comissão dos Conselheiros para estudo da Política de lnvestimento do IPMC/2020;
8. Solicitação para a realização do Curso CPA - 10 e a indicação dos Conselheiros interessados em
fazer o curso;
9. Envio de material para os Conselheiros sobre o Pro-Gestáo;
í0.Assuntos gerais;

CONSELHEIROS

1. Claudionor P. de Souza - T:t. - rep. lnativos

2. Olinda Martins - Supl. - rep. lnativos

3. Adonis de Fonseca Amorim - Titular - rep. Ativos

4. Floricena Gomes - Suplente - rep. Ativos

5. Josiane Maria Vendrame - Titular - rêp. Ativos

6. Rosane Eda Kuhn - Suplente - rep. Ativos

7. Danielle Cristina Braz - Titular - rep. Legislativo

8. Francielle C. Gonçalves - Suplente - rep. Legislativo

9. Célia de Almeida Freitas - Titular - rep. Executivo

10. Susana Moreira de Souza - Suplente - rep. Executivo

11. Vanderlei Augusto de Silva - Titular - rep. Executivo

12. José Carlos Galvão - Suplente - rep. Executivo

13. Ronaldo Marcos Correa - Gestor de lnvestimentos

14. Luzia Ap. Gomes Neres - Contadora IPMC

15. Fernanda Cristina Nichi de Sá - Secretária CMP

16. Walter Parcianello - Presidente do IPMC

17.

18.

19.

20.

21
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ESPELHO DO CADASTRO - ITBI

CAdAStTO: 107652200 MUNICíPIO DE ÇASÇAVEL

004 - Número do lmóvel............: 2796

005 - Edif ício.................,............ :

007 - Complemento Endereço...:

008 - Bairro .............: CENTRO

00 - Loteamento.

009 - B1oco.,........

LOTEAMENTO CENTRO

01 0 - Apartamento.,........,..........:

012 - Quadra..............................: 0494

013 - Lote... ......,......: 0015

033 - Ocupação. 64 - Construído
64 - Construído

038 - Situação Localização........: 16 - Uma Frente 1,00

047 - Logradouro 2.....................:

056 - Testada Principa|...............: 32, 1 I
058 - Área Total do Lote............ .'. 667,17

062 - Area Construída Unidade..: 270,61

068 - Área Total Construída.......: 210,6l

069 - N. Pavimentos...................: í
070 - Tipo... .............: 40 - Sala

071 - Fachada............................: 20 - Recuada

073 - Posição.............................: 1B - lsolada

074 - Situação Construção.........: 17 - Frente

075 - Estrutrura.......................... : 46 - Concreto

076 - Cobertura..........................: 35 - Telha de Barro

078 - Paredes......,......................: 32 - Mista

079 - Forro. ..............: 33 - Gesso - PVC

080 - Revestimento Externo.......: 44 - Pintura

083 - Piso... .............: 57 - Ceramica

089 - Estado de Conservação....: 23 - Bom 0,90

1 00 - Logradouro........................ : RUA VITORIA

157 - Situação do Cadastro........: Ativo

600 - Cornplemento 2.................:
59 - Área Preserv. Permanente: 0,00

AVALIAÇÃO DO lf\íÓVEL para fins de lTBl Protocolo N

6 74, Ç^so,'Á)
.....: R$

/tsa, Ç's'o,ê
Valor

Valor

T

8'@/ @Õ/eo

o8
oe oe 2O I,Cascavel,

SCO MAHL
N'13583 - CRECT N" F 20308

IO LORENZI
Civil

EVANDRO DEBERTOLIS
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 008.454.849-58

....: R$

enu.ç<{iÍ
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PARECER TÉCXTCO DE AVALTAçÃO TIERCADOLOGTCA
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O objetivo de o presente parecer é avaliar o imóvel para conhecer o valor
mercadológico do mesmo, dentro dos parâmetros de comercializaçáo, na
presente data.

1. |DENTIF|CAçÃO DO REQUERENTE 
'SOL|C|TANTE: 

|NST|TUTO DE
PREVIDÊNCN DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNrcíPIO DE
CASCAVEL Estado do PARANA inscrita no CNPJTMF
8í.269.169í000í43 pessoa jurídica de autarquia municipal, com sede a
Rua São Paulo, 1577 - Centro - CascavelrPR.

2. TDENTTFTCAçÃO DO PROPTETÁR|O: MUN|CíP|O DE CASCAVEL -
Estado do PARANÁ - inscrita no CNPJ/MF 76.208.867.000{-07
pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Paraná, 5000

- Centro - CascavellPR,

3. AVALIADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO: ANGELA DALLA CORTE,
divorciada, gerente de vendas, inscrita no CPF O27.211.149-05,
residente a Rua Paraná, 2018 Apto 802 Ed. Torre Nova, Centro -
Cascavel/PR. CRECI F 25.964 E CNAI í6.050.

4. LEGITIMIDADE E COMPETÊNCIA PARA AVALTAR:

Este Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica está redigido em
conformidade como disposto no art. 30 da Lei 6.530, de 12 de maio de 1978
(D.O.U. de 15/05/1978), que regulamenta a profissão de Corretor de lmóveis, e
com base nas diretrizes da Resolução no 1.066/2007, publicada no D.O.U. de
29 de novembro de 2007, Seção 1, páginas 1911192, do Conselho Federal de
Corretores de lmóveis (COFECI) e de seu Ato Normativo 0AU2011, de 14 de
setembro de2011, que dispõem sobre a competência do Corretor de lmóveis
para a elaboração de Pareceres Técnicos, bem como regulamenta a sua forma
de elaboração.

5. TDENTTFTCAçÃO E CARACTERTZAÇÃO OO |MÓVEL AVALTANDO:

LOTE URBANO NUIIíERO 0015, da QUADRA 0494, LOTEAII,IENTO VILA
ALTO ALEGRE com Logradouro Rua Vitória,2796 nesta cidade e comarca
de Cascavel, estado do Paraná, medindo 667,17 m2, conforrne consta na
Matrícula, com Gstada principal na Rua Vitória, sendo 32,19 metros de
frente, com benfeitorias, sem averbação a matrícula, conforme consta
no Cadastro Municipal da Prefeitura: lmóvel em alvenaria contendo
270,609985 m2 de área construída. Obieto da MATRÍCUIA 48.433 do ío
Ofício de Registro de lmóveis de Cascavel - Paraná, (CÓPA DA
MATRíCULA EM ANEXO - ANEXO 1)

6. DATA DA V|§TORTA E CONSTDEnAÇÕES:

Femandes e Gonnçatrves GonsuEtoría Gonnpra e Venda tmnsbfifiiánÊa Ltda: ftidE

GNPJ S23.664"388/00Gr -20

A vistoria foi realizada no imóvel na data de2311012019. (FOTOS EM ANEXO -
c;: !



ANEXO 2)

7. DESCRIçÃO eXreRNA DO ttrf,OVEL AVALIANDO:

O imovel avaliando se refere ao terreno principal, situado à Vitória, sub-esquina
com a Avenida Assunção. Com testada principal na Rua Vitória, medindo 32,19
metros de testada, e testadas secundárias irregulares, ao Leste 36,44 metros e
a Oeste medindo 44,AO metros, totalizando 667,17 metros quadrados,
conforme consta na Matrícula 48.433 do 1" Ofício de Registro de lmóveis de
Cascavel, com benfeitoria. Uma antiga residência em alvenaria, imóvel com
idade aparente de aproximadamente 35 anos, composto de cozinha, salas,
recepção, banheiros, estrutura simples, aberturas em ferro, portas madeira
simples, piso simples em madeira e cerâmica parcial. lmóvel adaptado para
atender atividade de apoio a moradores de rua, apenas com atendimento
diurno, contendo móveis simples, balcôes de apoio, mesas, cadeiras; Apenas
murada com paredes em reboco bruto e simples, alambrados e calçada
adaptada parcialmente nova.

A região é formada por construções de médio e alto porte, padrão construtivo
médio alto, ocupação - estritamente comercial, Gom ocupação normal de
comércios locais e atratividade alta, infraestrutura urbana completa,
apresentando facilidade de acessos, estando localizado próximo a cruzamento
de vias principais e possui alta intensidade de tráfego de veículos. lmóvel
localizado em região de transição e valorizaçáo de mercado devido há várias
mudanças e instalações que estão ocorendo na região da Avenida, sendo um
dos acessos principais a cidade e local de expansão de grandes comércios
varejistas de grande porte.

A vistoria do imóvel não revelou outras observaçÕes dignas de nota.

8. OBJETIVO E FINALIDADE DO PARECER TÉCNICO:

Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica emitida a fim de comparar valor
proposto de venda do imóvel acima citado, na intenção de quitar a amortizaçâo
do Deficit Previdenciário do IPMC de 2019.

9. ANEXOS: CÓpn DA MATRíCUIA; FOTOS DA VTSTORTA; MAPA E
CADASTRO IMOBILÉR|o DA PREFEITURA;

1 O. METODOLOGIA UTILIZADA:

Para obter o valor de mercado do imóvel avaliando, fazemos uma análise das
condiçÕes econômicas, políticas e sociais, quando relevantes para o mercado,
inclusive usos anteriores atípicos ou estigmas fazendo um diagnóstico do
entorno e analisando o mercado onde o imóvel se encontra inserido antes de
determinar o valor do bem.
Analisamos também a situação no contexto urbano, com indicação dos
principais polos de influência (polos valorizantes e polos desvalorizantes). Para
obter o valor de mercado do imóvel avaliando, além da sua localização,
consideramos como fatores cruciais para terreno, parâmetros de uso e taxa de
ocupação do solo, (anexo 3) faixa não edificável, estabelecimentos permitidos,

Gomsufltonila eomrpna e Vemda Brmobfifliánüa Ltrda: MJE
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metragem da testada principal, potencial de ampliação e melhorias,
infraestrutura urbana ê atividades existentes. E além de nossa opinião,
buscamos informaçÕes de empresas parceiras no mercado lmobiliário,
corretores de imoveis e de ofertas existentes e imóveis semelhantes
comercializados que serviram de parâmetro, que nos ajudaram formar uma
opinião para a realidade.
Para a realização do presente trabalho utilizou-se o Metodo Comparativo Direto
de Dados de Mercado. Neste método, a determinação do valor de mercado do
imóvel avaliando resultou da comparação direta dos dados do imóvel com
outros imóveis de natureza e características intrínsecas e extrínsecas
semelhantes, a partir de dados pesquisados no mercado. As características e
os atributos dos dados coletados foram de imóveis disponíveis em oferta e
imóveis efetivamente vendidos nos últimos 12 meses.

1 í. CONCLUSAO:

Valor de Mercado Estimado para o lmóvel Avaliando:

Com base em pesquisa de imóveis de natureza e caÍacterísticas semelhantes
do imóvel avaliando, utilizando o Método Gomparativo Direto de Dados de
Mercado, ponderando as características e os atributos dos dados obtidos que
permitem a determinação do valor de mercado levando em consideração as
diversas tendências e flutuaçÕes do Mercado lmobiliário atualmente,
normalmente diferentes das oscilações e tendências de outros ramos da
economia, concluí-se:

R$ 746.180.82 (Setecentos e Quarenta e Seis Mll, Cento e Oitenta Beais e
Oitenta e Dois Centavos.l

TERRENA: R$ 650,00 lmetro quadrado, totalizando: R$ 433.660.50:

cousTRlícÃo EM ALVENARTA: R$ 1.1il,87/metro duadra(o. totdtizanda:
R$ 312.520.32:

R$ 2.757lh0/m, TERRENO + CANSTRIJÇÃO

*Limite lnferior: R$ 708.87í,78
nLimite Superior: R$783.489,86

*"Limite lnferior e Limite Superior estimado admitindo uma variação de
5% (cinco por cento) para mais ou para menos:

A presente avaliaçáo tem validade de 90 dias.

,23 utubro de I
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IíÁTRÍCULA

=48.433:
FOLHÀ

REGISTRO DE 'HáUVRO NT'i NEG§ÍNO CERAT

PROT.N9 139094-IDENT.fMÔvEL:-Lote de terra urbano ne 15 ,com a
área de 667,17 mà, do Loteamento denominado VILA ALTO ALEGRE,

situado nesta cid.ad.e e Comarca de Cascavel-PR. , sem benfeito-
rias e com as seguintes confrontações: NORTE, medindo 16155m,

confronta com a áreà sem d.enominação; SU],, medindo 32rl9mrcon
fronta com a rua Vitória; LESTE, medindo 36 r44m, confronta I

com o lote LAi OESTE, medindo 44r00m, confronta com o lote nQ

16. REGISTRO AI{TERIOR:-M.48.215 deste ofício. PROPRIETÃ,RIO: -
MUNrCÍPro DE cAscA\/EL, pêssoa jurídica com sede nesta cidade,
inscrita no CGC/MF na 76.208.867/AOOL-A7, representado neste'
ato pelo Prefeito lvlunicipal Dr. SALAZAR BÀRREIROS. O referido
ê verdade e fé. Cascavel, 26 de março de 1.993 o-r-o-o

- Oficial.-IB.-(a)

PRü?§ürC No efi?.485 eB. e6 ([e junho de ?ü18.**************
i{u- Ctrnforme Reque-
r a datado de ã3.05

t24l?ü18,
.eàLtí nesta e Certidâa de

Denr>ninaçã.o' n" expeúi.da sat 31.05.?{118, ;rela Pre-
Íeitura lrtunicipal de Cascavel, CI iuúvel dssta natríc-ula,
passôu à ter a seguinte denoninação e csracf-erlsticae: I.ote
url: -6At,tz _t, da- quadEa' no 494
{guatrocentr:s e noventa e qnatro}. da ELâI{T.A GERÀL, situado
na .Ruâ vitôria, e?96í nesta Cidade ç cÕuârse de csscãIIEL,

§o FÃ§Ãffi, s{rtr as seguintes eedidas e c*nfrsntaçôes:
I{CIRI}E§?EÍ urcrlindo 1Ér 55 ![€tto§, confrcrnte. cCIE parte rlo

ao L7-G; aa §UL. xedinde 32rlg &Êtros, cr-rnfrqnta com a
Yitôria; âr] Í,EsYE, uedindo 4C uetros, cçnfronta rsm

ote no 1-4; e ao }IüROE§TE 4{, Ot} Betrcs, con-
tÕ§ $ l*te $a 16- §ü$rrcrPAI, : 107652Ê0ü.

: 3L5 VRCg = R$6fi, . tasca',r81-PR, et de
dg ÊO18 . !ltà'*t*:l!t:tÊt**:t'*tt :l*t**ià

referido ê rierdade e dou fê- {a}
trador'a/ tituta a

c E RTr OÃO
Cer{ifico. nos têrmos do parágrafo 1".
48.433. do Livro 2 - Registro Geral a

ãrtigo 19, da Lei no 6.015/73. que
qual contém O'l ficha(s), servirá

a fotocópia da liatrlcula no
como: certidlio de

lumentos: R$ 23,00 (í20,88 VRC) + {RS 4,67 -
dual B" 1S-41S20í4! + {R$ 0.58 I§SQH - Lei

FADEP)- O referido é verdade e dou fé-

rUNÂBPEN - sELo ,l.r:â.. -. ,?#J 
uMIu3 zqqQs

Consulte este selo em http://funarpen-com.br

selo FUNARPEN) + {R$ 5,7§ - Fm§us - Lei Esta-
CoroplçrnentsÍ llunicipal n" 9S2017) + (.!S l,í5

:01=
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OC CáSG VEL

Município de Cascavel

lnstituto de Planejamento de Cascavel - IPC

Consulta de Viabilidade de Edificação

Cadastro: 107652200 lnscrição:

Loteamento: LOTEAMENTOCENTRO

LogrâdouÍo: VITORIA

Nr consultai

Quadra: 0494

4475'U2019

Número: 2796 BaiÍro: CENTRO

270.609985 Teíada Princ. 32.19

Lote:

Testada Sec. (m)l 0.0

0001 .0494.0015.0200 Data: 23fiAl2O'19

001 5

Área Lote (m"): 667.169982 Área Unidade (m'1):
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Cor Nome
ZEAl - Cêntro 2

Descriçâo
Zona de Estruturaçâo e Adensamento 1 - Subzona Centro 2



Zona Área (o/o) Área (m') To Máx. (%) TP Min. (o/o)

ZÉ4 1 - Cêntro 2 100.00 667.1 700 70 (.11) ("22) 20 (-1 0)

Zona R. Fron. Min. (m) CA Min CA Bas CA Max Atividades Permitidas

ZEAl - Centro 2 - (4) ("21) 0,3 (.1) tr 7 (.2) (.23) (il) - [R2, NRs, R3, NR6, NRr,
NR3, R1. NR2I

Zona Altura Max. R. Lat/Fun.Min. Quota Min./Eco. (m') Quota Min./Res. (m")

ZEAl - Centro2 rc) h/20 f5) - c7) f1 8)

(ll) - ConÍorme Tabela 2 do Anexo ll da Lei de Uso do Solo

(-1) - Náo será exigido o atendimento ao Coeficiente de Aproveitamento Mínimo para fins de licênciamento de ediÍicaçôes junto ao Município, sendo sua
aplicaçâo relacionada ao Art. 12 do Plano Diretor e à lei municipal específica que trata dos lnstrumentos da Política Urbana.
(.2) - O CoeÍiciente dê Aproveitamento Máximo é aplicável mediante a utilizaçáo do instrumento da Outorga Onerosa do Direito de Construir, exceto nos
casos regulamentados nêsta ê na lei específica.
("3) - Rêspeitado o disposto no Art. 36, parágrato único desta lei. "Art. 36: A altura das edificaçôes não constitui característica homogênea de
determinada Zona e varia segundo a ocorrência dos Parâmetros de ocupaçào do lote, êspecialmente para controle das condições de salubridade no
meio urbano, respeitada a relaçáo entre afastamento das divisas e a altura da ediÍicaçáo." Parágrafo Único: A altura máxima da edificação deverá
obedecer a legislaçáo pertinente referente ao plano da zona de proteçâo dos Aeródromos.
("4) - Poderá ser exigido Recuo Frontal Mínimo diferenciado quando necessário para ajustar as dimensôes das vias marginais, aftêriais e coletoras em
conformidade com o Plano Municipal Viário e de Transportes. Em todos os casos atender limite de áreas não edificáveis dêfinidos na lei de Parcelamênto
do Solo.
("5) - lndependentêmente da existência de aberturas pâra iluminaçáo e ventilaçáo nas parêdes externas da edificaçâo, é obrigatório o recuo lateral
êstabêlecido, o qual respêitará o limite mínimo de 1,5 metros e náo será exigido até a altura de 7,5 mêtros contados a partir do nível do terreno
circundante, ressalvadas as disposiçôes do Código de Obras do MunicÍpio.
('6) - Havendo ponto de estrangulamento no lotê, deverá permitir passagem com largura mínima igual ou superior a 23 da Testada Mínima.
(.7) - A fraçao obtida no cálculo do número de economias em funçâo da Quota Mínima será arrêdondada para maior quando o resultado for igual ou
superior a 0,6.
(-10) - Serão admitidas soluçóes alternativas para garantir a Taxa de Permeabilidade MÍnima exigida até a metade da área prêvista, dêvendo, neste
caso, a outra metadê constituir área permeável de terreno, salvo na ZEA 1 Centro 1 onde poderá a totalidade da área permeável ser êm soluçôes
alternativas.

C1 1) - A Taxa de Ocupaçáo poderá chegar a 80oÁ considerada a observaçáo. (Seráo admitidas soluçôes alternativas para garantir a Taxa de
Permeabilidade Mínima exigida até a metade da área prevista, devendo, neste caso, a outra metade constituir área permeável de terreno, salvo na ZEA
1 - Centro 1 onde poderá a totalidade da área permeável ser êm soluçôes alternativas). Excêto nas áreas dentro da Bacia do Rio Cascavel
(.1 8) - Nas edificaçoes residenciais em série a Quota Mínima de terreno será de 125 m2 por unidade.

f21) - A partir de 30 metros de altura, as edificaçôes deverão respeitar rêcuo Írontal minimo de 3 metros.
(-22) - Nas áreas de ZEA -1 , quando na Bacia do Rio Cascavel, deverâo utilizar mecanismos para retenÉo hídrica na metade da área da taxa de
ocupafro utilizada, com o objetivo de recarga no lençol íreático.
(-23)-ParaZEA-1naBaciadêabastecimentomanterocoeficientedeaproveitamentobásico3epossibilidadedeatingir7comoutorgaonêrosa.

Formulário informativo para elaboraçâo de projeto. Não dá dirêito de constíuir. A maniÍestaçáo do IPC restringê-se a análise da Lei Municipal de Uso do
Solo no 6.696/2017, havêndo alteraçáo desta, a presente consulta estará automaticamente câncelada. Em caso de dúvidas ou divergência nas
inÍormaçôes impressas, valem as informaçóes atualizadas do Lotê, bem como a Legislação vigente.
Nos lotês atingidos parcialmente pela Zona de Fragilidade Ambiental Urbana - Subzona de Proteçào, poderá ser computado para o cálculo do C.A. Bás.
a área total do imóvel, devendo a ediÍicaçáo ser implantada totalmênte dêntro da zona edificável do lote.
lnício da obra somente após a expêdiçáo do Alvará de Construçâo. O estabelecimento deve atênder as normas de acessibilidade, conformê disposto no
art. I í, do Decreto Federal 5.29612004 êm conÍormidade com a NBR 9050/2015.
O deferimento da consulta não concede o uso da propriedade e o direito de iniciar as atividades sem o devido alvará de estabelecimento.
Em caso de Condomínio Edilício acima de 20 unidades, o interessado deverá protocolar solicitaçâo dê diretrizes básicas.
As calçadas devêm atendêr o disposto na Lei Municipal no 577412011 - Programa: 'CALÇADAS DE CASCAVEL'.
As vagas de estacionamênto dêvêráo ser atendidas conÍorme anexo lV da Lei Municipal de Uso do Solo no 6.696/2017. Para Consulta de Edificaçáo de
lotes que nâo constam no GeoCascavel, entrar em contato com o lnstituto dê Planeiamento de Cascavel.


