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GOVERNO MUNICIPAL

Procuradoria Geral do Município
CASCAVEL

PROJETO DE LEI NO

CÂlI/lNM MUNICIPAL DE CASCAVEL

Recebi J} /c /ê+

021.

AUTORTZA A FUNDAçÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO CIENTíFICO E
TECNOLOGICO A OUTORGAR CONCESSÃO
DE USO DE IMOVEL À SECRETARIA DE
ESTADO DA EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO
DA ESCOLA DE TNOVAÇÃO AGRÍCOLA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FAÇ9 SABER QUE A CÂI/ARA ]VIUNICIPAL DE CASCAVEL, ESTADo
DO PARANA, APROVOU, E EU, PREFEITO IUUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI:

Art 10 Esta Lei autoriza a Fundação para o Desenvolvimento Científico e

Tecnologico - FUNDETEC a conceder o uso, à Secretaria de Estado da Educação,
por intermédio do Núcleo Regional da Educação de Cascavel, de imóvel

representado por parte do Lote no g5-D-2, da Fazenda São Domingos, situado na

área rural do [/unicípio de Cascavel, Rodovia BR 277, KIvl S73, s/n, sob Matrícula no

36.942, do 3'Serviço de Registro de lmóveis, com área de 159.927,78m2, incluindo
nesta Concessão de Uso, parte da estrutura física da Agrotec, para fins de

instalação e funcionamento da Escola de rnovação Agrícola.

§ 1" O Concessionário receberá o imovel em perfeitas condições de uso,

ficando sob sua inteira responsabilidade a segurança, zelo, limpeza, conservaçâo,
manutenção e a execução de reparos quando se fizer necessária.

§ 20 As edificaçÕes cedidas totalizam aproximadamente 2.000m2 (dois mil
metros quadrados), compreendendo o bloco administrativo, salas de aula, guarita,
alojamento denominado Espaço Piquiri, refeitório, auditorio e biblioteca.

§ 30 Poderá o Concessionário realizar obras novas e reformas no espaço
concedido, mediante autorização da Concedente, contudo as benfeitorias realizadas
no imóvel serão revertidas ao patrimônio do tMunicípio de cascavel.

Art2o A Concessão de Uso de que trata esta Lei se fará de forma não
onerosa, pelo prazo de 4 (quatro) anos, em caráter de dualidade administrativa,
podendo ser renovada por iguais períodos, permanecendo o interesse de ambas as
partes, mediante a condição de que as salas concedidas sejam utilizadas pelo
Concessionário exclusivamente para a instalação e funcionamento da respectiva
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Escola, inclusive, o uso do imóvel poderá ser em período integral.

Art 3o Os espaços cedidos deverão ser devolvidos em boas condições de

uso imediato, sob pena do Concessionário de responder por perdas e danos.

Art 40 A Concessão de Uso poderá ser revogada por ato do poder

Executivo Municipal, por razÕes de interesse público devidamente atestadas em

proced imento com petente

Art 50 Esta Lei entra e r na data de sua p ção

nete do Prefeito Mun
Cascavel, 08 de junho 021

Leona Paranhos,
Prefeito Municipal

l
r
I
i

Rua Paraná,5000 - Caixa Postal 115 - CEP 85807-900 - CNPJ 76.208.86710001-07

lililt

lllllil
il tilil

lllil l

l:1lil

lillii

iilt

ttt
lilili
!il
lil

I



ffi
GOVERNO MUNICIPAL

CASCAVEL
Procuradoria Geral do Município

MENSAGEM DE LEI
Excelentíssimo Presidente,

Nobres vereadores(as).
Submeto à elevada apreciação dos Senhores [t/embros da Câmara

Municipal o anexo Projeto de Lei que "AUToRlzA A FUNDAÇÃO PARA o
DESENVOLVII\íENTO CIENTíFICO E TECNOLOGICO A OUTORGAR
CONCESSÃO OE USO DE IMOVEL A SECRETARIA DE ESTADo DA EDUCAÇÃo
PARA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DE INOVAÇÃO AGRíCOLA E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS."

O presente Projeto de Lei objetiva permitir que Cascavel receba a
oportunidade de instalar uma unidade da Escola de lnovação Agrícola, em dualidade
administrativa com o Estado do Paraná, o que significa dizer que será uma gestão
compartilhada entre a FUNDETEC e a secretaria de Estado da Educação.

A parceria com o Governo do Estado, por meio da Secretaria de
Estado da Educação, objetiva buscar melhorar ainda mais a capacitação já oferecida
pela Escola Tecnológica Agropecuária - AGROTEC, agora em se tratando
apresentação de novos conhecimentos tecnologicos aos produtores rurais, os quais
estão chegando ao campo e que se apresentam como sendo uma das tantas faces
do futuro do agronegocio em nossa Região Oeste, na medida em que nossa região
é uma das mais avançadas em termos de produtividade e de qualidade tanto na
produção de grãos (leguminosas) como de abate de animais/dia.

A instalação desta Escola, ao mesmo tempo em que amplia a
atuação da AGROTEC mantém a finalidade da criação da mesma, ou seja, a de
proporcionar ensino especializado e voltado ao agronegócio dos produtores rurais
de Cascavel e seus familiares, com a vantagem de agregar a estrutura física do
Estado do Paraná, onde consta do projeto a ser implantado, a construção de um
ginásio de esportes o qual servirá para várias atividades envolvendo os alunos,
salientando que, ao final da respectiva Concessão de Uso, o prédio ficará anexado
ao patrimônio da FUNDETEC/AGROTEC.

Por conta disto, em obediência ao disposto no Art. 16g, capuf e ss
1o e 2o, da Lei Orgânica do Município, envio-lhes o presente projeto de Lei tratando
desta matéria a qual vem sendo discutida e alinhavada com o Governo do Estado,
por meio da secretaria de Estado da Educação, há um ano, e que, neste momento,
houve a aceitação pelo Estado do Paraná em colocar em prática este projeto que
beneficia não so Cascavel assim como os produtores rurais da Região Oeste e seus
familiares em geral.
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Essas são, Senhor Presidente, a razáo que justifica elaboração deste
Projeto de Lei que submetemos à apreciação dos Senhores Membros da Câmara
Legislativa, renovand

distinta consideração

o a Vossa Excelência, os S protestos de elevada estima e

Gabin Prefeito Mun
Cascavel, 08 de junho d

ranhos,
Prefeito ttíunibipal

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATAL!NO ESPíNOLA
Presidente da Câmara Municipal
Cascavel- Paraná.

1
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E§PELHO OO CADASTRO .ITBI

Cadastro: 2300036942 FUNDETEC - FUNDAÇAO PARÀ O DESEilIVOLVIMENTO CIENTIFICO TECNOLÔGIC0

004 - Número do lmóve|....."......:

005 - Edifício ..........:

007 - Complemento End*reço.".: FAZEr{DASÃO DOMINGOS

00t - Bairro. ......,..,.: ÁRfn RURAL

0ü - 1oteamento...,........,.......... ": FAZENDA SA0 DOMINGOS

ü09 - Sloco"

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

012 - Quadra ".........: 0095

013 - Lnta..., "..........: 95O2

033 - Ocupação.........,"."....,.......:

038 - §ituação Localização,.".,...:

047 - Logradouro 2.".,.........."...",.;

056 - Testada Principai...".,."..."...:

05ô - Area Total do Lote.,.,.".......: 159.927,78

062 - Área üonstruida Unidade..: 0,CI0

068 - Area Total Construída.......:

069 - N" Pavimentos.............."....: 0

070 - Tipo.... .........-.: 58 - Loja

071 - Fachada.. ,".: 20 - Recuada

073 - Posição,.,........,"...,......"..".,: 18 - lçolada

074 - §ituaçào Construção.........: 17 - Fr'onte

075 - Êstrutrurâ..........................: 46 - Concreto

076 - Cobertura 35 - Telha de Barro

078 - Paredes...........,,................: 1 6 - Âlvenaria

CI7§ - Forro.. ............: 33 - Gesso - FVÇ

S80 - Revestimentn Exlerno.....".: 44 - Pintura

ü83 - Piso §7 - Coramica

0BS - Estado de Conservação..."; 23 - Bom 0,90

1 ü0 - Logradouro..,.............-.......: E§TRA0A ÂREA RURAT

157 - Situaçáo do Cadastro..."....: Âtivo

600 - Complemento ?.................: LOTÊ g5-D-2 C§RT APROV 31404/08
59 - Area Preserv. Fermanente:

A\1AL|AÇÃO DO |MÓVEL para Íins de lTSl Frotocoto N" J "? 5# ü

,{wfr.t*ffi.**Valor do Lote.........: &$

Valor

Valor á-#r*s §ê" a;

rlpCascavel,
./t{ 4:, ,'d:

,12

de
P4^ ã t*4LW

CLOVI§ LÜRENZI
Civil

ÊRNI MAHL
N'F 20308

EVANDRO DESERTOLI§
ENGENI.I§IRO TIVIL
CPF: 0ü8.454.849-5S

Êmitido por: EDINALVA EUGENIO DA SILVA

CNAi N" 1

-
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nnuutcipto DE cAScAVEL

Processo Digital

Comprovante de Abertura do Processo

-rií*i§*il1

Pá§.11 1

COMPROVANTE DE AB§RTURA
Processo: N' 1936?12021 §ód. Verificadon: T5K8

Requerente:

CPFIüNPJ:
Endereço:
Cidade:
Bairro:
Fone R*s.:
E-mail:

2707578 - FUNnETEC - ÊUNüAÇÂO PARA 0 DHSENVOLVIMENT0 CIENTIFIGO
rEcruouúctco
72.22§,982rü0ô1 -07

ROOOVIA FEDERAL BR-277 ÇEP: S5.823-000

Cascavel Estado: PR

CIISTRITO. SÃO JCIÃO DÔ CIESTE

3218-1220 Fone Cel.: Nâo lnÍomado
homero@f undetec.org.br

Cadastro: 2300036942 Matrícula: 3§S4?

§ndereço: E§'fRADA AREA RURAL, SiN

Bairro: AREA RURAL

compr-: FAZENDA §ÃO CEP: 85.S20-890
DCIMINGCIS

Edifício:

lnscrição tmobiliária:
Quadra/l-otel 0095/95Dâ

Ârea do Lote: 159.927,78 m?

Àrea Total Csnstruída: m'?

Áraa Construída da Unidade: 0,00 mâ

BlocolApto: I

Utilização: §em Uso

Assunto: §HFlt{ - §ET0R üE lTBl

§ubassunto: AVALHÇÂO / COMpRA E VENDA I PÊRMUTA

Data deÀbertura: 10/0312021 10:04

Para coRsultâr o seu prôcesso pela internet acesse: wanru.cascayel,nr.qov.hr
Proçure o Serviço para Çidadão e clique srn: "Protocolo".
Para consultar vôsê deverá tsr êírr màos o número e ano do proÇes§o e seu código verificador,
Essas informaçÕes estáo no cabeçalho deste comprovante,

LOTE RURAL 95D.2 FAZ, §ÀO OOMINGOS

2707§78 - FUNAETEC - FUNüAÇÃCI PARA O D§§ENVOLVII\/IENTO Ct§NTtFrCo
TECNOLCIGICO

lpM §i$iêmss Ltdâ ldonüÍlcadsr: WPT§112[2-4&47-MNJE.JPÇSWONXH-7 - Em,tido por: E0iNÂLVÀ HUGENI0 âÀ 10103J?021 1§:04.2I
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tteÊública Federativa do Brasil
§stado dc Paraná

Comarca de Cascavei

HEGÊ§TffiÜ MÊ ifulOVElS
3C §EAVIÇO

Ântonio Ârtur de §oues §ampaio -

L{YR§ ? - e§&&sTn§ §ÊHAl_

§êoffi&" Lot* rr, §5-§-a (novanta ê çinco d6 doie)r üôrfi a á.reâ de
l"h9-9??,78rnz {cent-o e cÍnqüent,â e novÊ mil novecentÕs e vinte ê sÉt.6
rnetiros $*t"ent,ã e oito contimetros quadrados,}, ou 15r 992?ha, çriund<:
da divisão do Lr:tu n" 95-D (noventa e cinco dê), rjo I*ovel. pÂ,ãmüse
silo ccÊd§lss$s, si[uacla nâ zcna rurâI deste Hunicipic e CÕmàrcãr sêfi1
benfeif,orias, dentr* da seguinte descr!ção dn pecirotro: ao usst*:
pôr cj.ncc l"j.nhas seflâs Çonsecutivas no 4e.31?"08'00* r*edindo 1L0,ü0
metrss" À2"334"21'ü0" medinCo 210,00 metros, Â,2.CI6'51'00" medi-ndo
185,00 netro$, Â.2.22"1-8'00" medindo t].ü,0ü mêtros, Au"3{o09'00* rne*
dinaô l9ü,0CI ilÊtros, csm s lote n. 95-C ê com a f,aixa de domlnLo ci*
üerrovia na extensÊo 1.67Ü,r12 rnetrog" com o lot,e n" 95-ü-1; so su3.:
atravessando a fa:..xa d* d*x"áriÍü da fsrroviô no À2.184o3?'00", medindo
35,60 r&etrôs; s ao oeste: com faixa de dominio da BR-2"7? na extênsão
<le 2-9L?,0G meL::os. tert,i-f icado de Cadastro de Imóve} Rural * CCIfi.
Emj.ssàr: 2003 ./ 2004 I 't00§ (em mâior" porçâoi : códiço do imôve1 rural:

' ?Õ2 . ü56, 021. 49C-§, áre& iôtal (ha) : ?.29,8, núrr,ero de môdulos f iscais:
,12176, e fraÇâo minina C* parc*lâÍnenLo tha): 2,0; e Númêrs do imóve}
nà Becêita Federal NIRF (em rnaÍor porção) : 1.643.i23*5.

MÂTSICULA

36.9{2
ro"*ol
L--l-*J

FropràeLárr:ra:
yÃd3{§,ÓôÍtü}

rnr{:rr

F13àB§1ge - rm§Deç§§ §Ã§4. Ô s§§&§r'oL1n$ffi§ cgsf,§à§§eo §
pessoê jurl-Ci*a de diraito p::J.vedo, inoerila no CNPJ s§b

-22§,9§2/C0Ci-Cl, com sede nesta cid*de' $e Ruã Pâraná, §0ü0' 3ô
Centro. 'DE§§33§§C&O §sFgcÉ§'rc§.. §erá r.:.ti.Iiaado csrno mal,ã nativa

clo Parque §il)i€'ntô)- de Casca,;e} * B.À"C cômÕ mâta nativa. como 1a*
vÇur& e cüilo co§stluÇÕes da ÀG&OPllC. eetqri.*r: R-1"3-20. 19?
ci* 5 d* maio d,e dest Érn 3 de malo de 2008-
0 Reqi

elr-3.-3'§.942 - Proiccolo f 6.42{, maÍo de 2S08.
§§§a§rÀ &§ç§&, Pelo Tertno de Camp sso çle Proteção rJe Reserva Leça)-
{Reçisiro no §I§L§G n. 1.084.809-2 Protocolo n. 9"926"?20*8i, fir:nado

24 de abrÍL de 2008, acompãnhado de mâpa e memo:ial

-?rugusLo, inscrit,Ç ns CREA-§P sob n. 1262341Dr puecedemos este at.â
pârã constar que ê proprietásiâ pür si. aeus herdeiros ê sit-ÇessÕre§,
grâva restriÇão dt* RE§ERVÀ L[cÂL, sob:e uma área de 3.1985 heçtatÊ§r
üor.rilspôndando a ?0rCISt Ca área f,olâL. A limitâçâo € intoealidade de
uso se faze§, em *umpriments ao que dispÕe ã Lei Federal n. 4.1?L/63,
â Lei tstadua] n. 11-054/9§ e os §ecretos Estaduais n. 38,1/99, n.
3.320/§4 * dernais nÕrroas pertinenre§- Certlfiçado de Cadastro de
§movel Ê,ural - CCIR. Emissâo 2003 / 20*4 I 20ü5 (em maior porçào);
cócÍiço do imóvel rr.:raL t iü2..056.0?1.,x90-8, área t.otat tha) : 229,8,
nú:nero de nódulos flscaist 12,160 e fraçáa rninima de parcelâmênLo

nesLa cidaCe
*escri: ivc"
304?884169,

(ha) : 2
porÇâç) :
f*tüãeiâ

e ÃneteÇãr: de
assi"nadcs pelo

, 0; e l,{únero
1 " 643.123*5.

de acord.c co:a 0 arl " 24*,
1eçisIa 23

F,esponsabi-Lidade Tócnica * ART n "

EnEenheiro Àgrônomo João Bernardes

cic Inóve} na Receit,a t'ederal * NIkf {em m*ior
§Ínolür.êiltÕs; 630 VRC - 8§66,15" ltverbacãq: e-

R. 6.015. de 3111
rle 2008 ,

3e
de*rais
Ç Rêüi

q

ü
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Bçública Foderaüua do Brasil
Estado do Paranà

Comarea de Cascavel

I-IYfrO 2. P.EGI§TBO GEtsAL

REffiSTRCI N§ MIOVEIS
§§ §ERY!çO

Antonio Artur de §ouEa §ernpais . negi§lradoí'

MATNíCULA trrcHA ftUêHIOÀ

. '§q §É*vrço DE.IrEGT§TBOp€" ruóyEr§ .

Ruâ parâná, 2â64 I Centro I C§Ê 85.810-010 I Cascavet*PR
Ed.:rapçã i'sata is trçit. (.4sj 3225:-§s1i t (+si ssc.iq-zr;

' . . e 
jm 

ai I l Ssriçaàavel'@Ssricascavel,coni. br
' FNPI-l-l|F n, 78.121"803/§0ô1-91'

Antonio Artur de Souaa

Arhgo .19 da- Leí n 6.01?73, que àste
desre §srviçs, inrvrá çornd ce*iaôo de

càRmEÃo

n. 18.41$l?014) + R$S;2S. (ruNêRpEr_l{) +
0.referldo é verdade e dou fê..Ém 19

. Aàente Delpgàda

ações 'reais' ou Éeçcâis. reipersêcutóiias,
. R$3474 {150;87. vRC}" +'R$p,t8 (ruNRÊlü§ -

1,64 (FUNDEPI + fi$O,81 (IS§QN - Lei Complernenar'Janeiio*e2çzr.fusO'., 
" .,. :

§-ene &{eris Mae*m'i
Ê3CÊãVEhtTE
POfiT 10/§§

conforr:e
Gerai,- RÊsistrÕ

Í'1aBícula n. 36:3.42 do Livrê n.

da ref'erida' Matrícula " Nada' rnais.
bens,


