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ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI
MUNICIPAL No 3.451, DE 1 0.07.2002.

PROJETO DE LEI No Ú n021.
I de Carcevcl

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL, PARANA,
APROVOU, E EU, PREFEITO TVIUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art 10 o Art. 3o, da Lei Municipal no 3.4s1, de 10 de julho de 2002, paru a
vigorar com a seguinte redação:

'Art. 30 Os imóveis descritos no Art. 10 desta Lei terão a seguinte

finalidade específica :

| - O Lote de terras rural no g5-B-remanescente será utilizado como

mata nativa do Parque Ambiental de Cascavel_ pAC;

ll - O Lote de terras rural no 244-A, terá seus 17,00ha (dezessete

hectares), utilizados como mata nativa do Parque Ambiental de

Cascavel - PAC;

lll - o Lote de terras rural no g5-D-1 será utirizado, em s5,6gha

(cinquenta e cinco vírgula sessenta e nove hectares), como mata

nativa do Parque Ambiental de cascavel - pAC, sendo o restante

destinado o Território lndustrial da Agroinovação Loteamento

lndustrial, destinado a implantação de empresas com projetos de

inovação para o Agronegocio;

lv - o Lote de terras rural no gs-D-2 será utilizado para as atividades

da AGROTEC, para a Escola de lnovação AgrÍcora, e para outras

obras e construçÕes para atividades interesse e atribuição estatutária

da FUNDETEC.

v - o Lote de terras rural no gs-c, da Fazenda são Domingos,

composto de 162.140 metros quadrados, equivalentes a 16,21ha

(dezesseis vírgula 21 hectares), cadastrado junto ao 30 ofício de

Registro de lmoveis da comarca de cascaver, sob a [/atrícul
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19.982, será utilizado para as instalações da FUNDETEC, seus

programas e serviços."

Art. 20 Esta Lei entra em r na data de icação, revogadas as

demais disposições em contrário.

G ete do Prefeito M pal
l, 07 de maio 2021

aranhos,
Municipal.
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MENSAGEM DE LEI

Excelentíssimo Presidente,

Nobres Vereadores(as).

Submeto à apreciação dos Senhores Membros da Câmara tMunicipal o

Projeto de Lei que "ALTERA DlSPOSlTtvos DA LEI tvuNlclpAl No 3.451, DE

10.07.2002."

O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar os dispositivos da Lei

Municipal no 3.451, de 10 de Julho de 2002, que "autorizou o Poder Executivo

Municipal a desafetar áreas de utilidade pública e doá-las à FUNDETEC', contudo a
referida doação foi destinada especifícamente para uso dos imóveis, em especial o
lmÓvel 95-D, qual está instalada a área prática da AGROTEC, a Lavoura da

AGROTEC e o Parque Ambiental de Cascavel - pAC.

Todavia, atualmente, a FUNDETEC tem outros objetivos para uso do

referido imóvel, além daqueles outrora instituídos na Lei, porém, para fins de

possibilitar a regularizaçáo, numa primeira fase, documental desses novos projetos,

faz-se necessária a alteração legislativa para as adequaçÕes necessárias.

O intuito da FUNDETEC e implantar, em parte do imóvel, Ioteamento

industrial voltado a empresas que trabalhem com inovações, e, para tal, está

viabilizando o desmembramento do imóvel para a aprovaçáo do parcelamento de

solo por loteamento. Ocorre que, em diligência registral da 30 Serventia de Registro

de lmóveis de Cascavel, o cartório solicitou a retirada da destinação específica do

Ímóvel objeto de desmembramento para que se possa 'finalizar a processo para

separação do mesmo.

Ainda, em breve e momento oportuno, será encaminhada a esta casa

legislativa a criação do Parque de Agroinovação para a apreciação, discussão e
validação pelo Poder Legislativo Municipal.

Por fim, o presente Projeto de lei, também, altera a destinação do imóvel das

edificaçÕes da AGROTEC, permitindo, além do funcionamento das atividades e
operações da Escola Agropecuária Tecnológica, o uso do espaço pela Escola de

lnovação Agrícola, assim como as atividades e obras que porventura
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necessárias para executar a política pública de inovação desenvolvida pela

FUNDETEC.

Estas são Senhor Presidente, as razÕes que justificam elaboração deste

GOVERNO MUNICIPAL

Projeto de Lei que submetemo

Legislativa, renovando a Vossa

consideração.

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉcto NATALINo ESPíNoLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

hores Ít/embros da Câmara

ncia, os protestos elevada estima e distinta

binete do Prefeito cipal,
Cascavel, 07 de ma 2021

Paranhos,
Prefeito Municipal.

sàap
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