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VETO TOTAL - PROJETO DE LEI N" 8312021

Excelentíssimo Presidente,

Eu, Prefeito ÍMunicipal de Cascavel, no uso das atribuições que me são conferidas pela

Lei Orgânica lt/unicipal, em seu Art. 58, inciso V, venho por intermédio deste informar que o

Proieto de Lei no 8312021 será vetado, pelas razões contidas no parecer jurídico em anexo, as

quais adoto como minhas.

Estas são Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o Projeto de Lei em

causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores [vlembros da Câmara de

Vereadores.

Atenciosamente,

LEONALDO i'.")l','iH','i'",iiil'"-AlDoPARANH.SDA
ONr <=8R, o=lCP-Bratil, ou=Secretaíia da Rê(eita

PARANHOS DA ::1"ü1fr:Eki',â;,ii:![i;"'ilâl^

S I LVA:498 7 257 5gg 1 31"^'lil3i;11íi,1::339l:9i;l;"o'o"o
Dàrê 2021.11 2l 10.18:05-0300

Leonaldo Paranhos,

Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor,

Vereador Alécio Natalino Espínola,

Presidente da Câmara Municipal

Cascavel/PR.
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Destinatário: Senhor Prefeito MunÍcipal;

Remetente: Procuradoria Geral do Município

Objeto: PLO 83l202L alteração do nome da rua Elizete Cardoso para Hari

Lagemann - autoria do Vereador Serginho Ribeiro

Após uma análise do conteúdo do Projeto de Lei em epígrafe que

"Altera o nome da Rua Elizeth Cardoso, localizada no Bairro Vista LÍnda, que passa a

ser denominada Rua HarÍ Lagemann", entende-se que há razões para o VETO TOTAL

consoante os fundamentos a seguir.

Compulsando o Projeto de Lei em comento, verifica-se que a proposta

legislativa, €ffi Que pese tenha observado o rÍto exigido pelo art. tZ7, § 2o da lei no

6706120L7, os proprietárÍos manifestam pedido para que o projeto não seja

sancionado, a considerar os impactos administrativos que a proposta imporá aos

ating idos.

Com a sanção do citado projeto de lei, os proprietários de imóvel

exigirá a adequação junto ao registro de imóveis, a considerar que o nome da rua é

elemento descritivo das confrontações dos imóveis. Alterado o nome da rua/

obrigatoriamente será necessário averbar tal circunstancia no respectivo cartório

imobiliário,

Além da alteração da descrição do imóvel junto ao cartório de registro

de imóveis, também será necessário a alteração de contratos sociais das empresas

localizadas na citada rua, A alteração contratual para adequação do endereço

correto da empresa é obrigatória, conforme determina a lei civil, podendo, inclusive,

fazer incidir em penalidade ao empresário que não observar tal obrigação, conforme

preceitua as diversas leis tributárias que impõe como obrÍgação acessória tal

questão.
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Com a alteração contratual, necessário também a atualização do

endereço junto às fazendas (União, estado e município), procedimento que permítirá 1
que os documentos Fiscais eletrônicos estejam espelhando a alteração de endereço \ 

)
advinda da nova lei. ,Uq
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0{icio no 00?f202tr

Ao Prefeito Muncipale Secretaria de Desenvolvimento Economico

Pre?êdo Se&hor.

Viernos através,desse

R.ua Elizete Cudoso, confôrmô Frojeto de í-ei no 83 em função dos trarstornos quê \,âi

causas as ernpresas envolviCas, conforme solicitacla nos Otl N' 0CI1i20t5 e . Of. N"

ü0412ü 16 ,e üf bilo 0:ü7/2ú17 pixa a §ecretaria cle,§esenvolvirn,ento.

A pedido da esposa do falecÍdo em função dos transtornos documental

das empresas pede a suspensao da froca de nome de Rua pennanecendo aatual.

Pedirnos nesse raesmo Oficío quando houver uma oporÍunidade "* u*
novo Nucleo a ser irnplantado proxirno do nesss sela prestigiad* n+sras dçis

oomp4nlreiro.de núcleo falecidoq: .

» Í,{sÉ.i'{,sgf§ra{$r

y Paulo'Grandol t Bu{v y. erret,.

8,*rlri* urxta d*üisrro.,slstâÍB&rÍ:rü ilcs Âss+:lilaü$§ r*l,I&ídâeqy Ir;&:stsiâ} }tI - 
,

ÁÍÍan Cieodgr,Frrdar,'*eqi.
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