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al de Cascavel Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o

Uso De Área Rural a Associação dos Distribuidores

de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste Do

Paraná e dá outras providências.Secrctáris

Faço saber que a Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou e Eu,

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1' Esta Lei autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso, a título

gratuito, a Associação dos Distribuidores de Defensores Agrícolas e Veterinários do Oeste do

Paraná - ADDAV/PR, de parte da área de propriedade do Município de Cascavel, constituída

pelo Lote de terras rural n" 51, da Gleba Pindorama, com a área de 137.500,00m2 (centro e

trinta e sete mil e quinhentos metros quadrados), cadastrado junto ao INCRA sob n"

72L.034.0301986, sobre o qual encontram-se edificados uma residência com 156m2 e um

barracão de pré - moldados com 160m2.

Parágrafo único. A área a ser concedida e de 2.2O0,00m2, onde constam as

edificações mencionadas no caput do art. l-e desta Lei, a qual é utilizada pela ADDAV/PR

desde 2007, conforme a Lei Municipal n" 4.695, de 09 de outubro de 2007.

Art. 2" O imóvel, será utilizado pela entidade concessionária para o recebimento e

depósito de embalagens vazias de produtos agrotóxicos e afins, com o objetivo de dar

destinação final as mesmas, conforme orienta o Decreto Federal n" 4.074, de 04 de Janeiro

de 2002, e demais disposições legais pertinentes.

Parágrafo único. Caso a Associação não cumpra com as finalidades descritas no

caput, será revogada a concessão sem direito a indenização pelas acessões por ventura

existentes.

Art. 3" O prazo da presente concessão de uso inicia na data de assinatura do

competente Termo Administrativo com seu término em 3L de dezembro de 2030.

Art. 4e Desde o registro a entidade beneficiada fruirá plenamente do terreno para

os fins estabelecidos na Concessão e responderá por todos os encargos civis, ambientais,

criminais, administrativos e tributários que venham a incidir sobre o imóvel e suas rendas.
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Art. 5' Demais disposições regulamentadoras da presente concessão de uso, serão

objeto do Termo Administrativo a ser firmado entre o Poder Público concedente e a

entidade concessionária.

Art. 6' Esta Lei entra em na data de sua publicaç

binete do Prefeito M

Cascavel, 22 de feverei 2022.

Paránhos,
Municipal.P

i
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MENSAGEM DE LEI

Excelentíssi mo Presidente,

Senhores Vereadores.

Submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da Câmara Municipal o

anexo Projeto de Lei que "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER O USO

DE ÁREA RURAL A ASSoctAÇÃo Dos DrsrRrBUtDoRES DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E

VETERINARIOS DO OESTE DO PARANÁ"

O presente projeto de lei foi elaborado em atendimento ao Processo Administrativo

n" 45873/201.6, o qual, requer renovação da concessão de uso para a Associação dos

Distribuidores de Defensivos Agrícolas e Veterinários do Oeste do Paraná, de Lote rural que

lhe foi concedido pelo Município de Cascavel no ano de 2007 '

A posse do imóvel é da Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas e

Veterinários do Oeste do paraná desde 2OO7 e a renovação do direito real de uso é ato que

se impõe em atendimento ao interesse público, assim entendido, não como o interesse

estatal, e sim como o interesse da coletividade, rsto é, àquele que o lei aponto como sendo o

interesse do coletividode: o do observôncio do ordem jurídica estobelecido o título de bem

curor o interesse de todos. (Celso Antônio Bandeira de Mello. Curso de Direito

Administrativo, 30e edição, Malheiros, 20L3, página 73)'

De acordo com o arÍ.76, Vl da Lei 6698/20t7, a concessão de direito real de uso

poderá ser aplicada quando viabilizar a implementação de programas previstos na Lei do Plano

Diretor.

A área objeto da concessão terá a finalidade de incentivar e viabilizar ações e programas

voltados a preservação ambiental conforme determina o Plano Diretor, que preceitua como um de

seus objetivos, é estabelecer estrategias de conservação e preservação do patrimônio ambiental,

conforme preceitua o art. 20, da LC92l2O17 -

A dispensa da concorrência se dá em virtude do relevante interesse público, acima

demonstrado, e conforme autoriza o parágrafo único do art. 166, da Lei Orgânica do

Município. Ademais, foram cumpridas as exigências contidas na Lei Municipal 6.698, de

20L7, que regulamenta a aplicação dos instrumentos da Política Urbana, em especial, o

contido nos arts''l^,r'):ro^;::::i1. 
Direito Reot de uso em Áreos púbticos municipois seró

utilizoda atendidos os seguintes critérios:

/ - Concessão enquanto subsistir sua finalidade ou por tempo determinado;

ll - Concessõo oneroso; e

t1 - Atender as finalidades estobelecidos no Artigo 76 desto Lei.
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§ 1e O tempo de que trata o inciso l, enquanto subsistir a finalidade, será regido

de forma específica.

§ 2e A Concessão de Direito Real de Uso abrange o direito de utilizar o solo, o

subsolo ou o espaço aéreo público, na forma estabelecida em Lei específica,

atendida a legislação urbanística, aprovada em lei própria

Art. 78. Poro o Concessdo de Direito Reol de uso de Áreos Públicos sdo indispensáveis

os seg ui ntes procedime ntos :

/ - aprovação em audiência pública;

ll - Lei específico, oprovada pelo Cômoro Municipal;

lll - Termo Administrotivo; e

lV - Averboção à morgem da matrículo do imóvel concedido, quondo couber."

Estas são, Senhor Presidente, a razão que boração deste Projeto de Lei

que submetemos à apreciação dos Senho Legislativa, renovando a

Vossa Excelência, os meus protestos sideração

'anhos,

Prefe Municipal

Ao Excelentíssimo Vereador
ALÉCIO NATALINO ESPíNOLA

Presidente da Câmara Municipal
Cascavel - Paraná.

l
.

i

\

inete do Prefeito Municipal,
Cascavel, 15 de março de 2022

evada estima e distinta

mbros da Câm
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GOVERNO MUNICIPAL

CA§CAVEL
s«ctàiar4lnüFlldePrüeiômúioece§ão AVALIAÇÃo

PROCESSO No 4587312016

REQUERENTE: ASSOCIAÇÃO DOS DISTRIBUIDORES DE DEFENSIVOS

AGRíCOLAS E VETERINARIOS
ASSUNTO: CONCESSAO DE USO

DA: COMTSSÃO DE AVALIAçÃO - tTBl

Trata o presente processo de CONCESSÃO DE USO de parte do imóvel

Lote 51, Gleba 12-8, Gleba Pindorama, que possui área total de 137.500,00M12,

mas a área a ser concedida será 2.200,00m2 com uma casa de 156m2 e um

barracão de pré-moldados com 160m2.

AREA DA CONCESSÃO 2.2OO,OOM' R$

çÃo 316M' R$

''L.'i,-,,. í.=:( :a , -'/)

R$ !I J ": t-I,+l:_,, t:,. .1_.;

Cascavel, 10 de Fevereiro de 2022.
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ec.L

IS ANTONIO

LORENZI

onstrução Civil

ERNI MAHL

- cRECt N"

EVANDRO DEBERTOLIS

ENGENHEIRO CIVIL

CPF: 008.454.849-58
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CASCAíEL
SECRETARA DE PLANEJAMENTO

E UREANISMO

b;
Conforme [/apa de Zoneamento do [\íunicípio de Cascavel o lote -6,.r..\

descrito na tabela abaixo está situado fora do perímetro urbano, e :+'/

encontra-se dentro do zoneamento indicado:

LOTEAMENTO QUADRA LOTE ÁReR oo LorE (m,) MPR (m'z)

v7v)
GLL.L}A 1z.ts

cor ôruta PtNDoRAtvra 51 133.í 00,00 133.100,00

1) A área do lote na tabela acima está de acordo com o Cadastro Técnico Municipal.
2) A ârea edificável segue as normas do Código de Obras.
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Conforme ltíapa de Zoneamento do N4unicípio de Cascavel o lote
descrito na tabela abaixo está situado fora do perímetro urbano, e

encontra-se dentro do zoneamento indicado:

\/-

LOTEAMENTO QUADRA LOTE Ánee oo LorE (m,) MPR (m,)

51 133.100,00 133.100,00

1) A área do lote na tabela acima está de acordo com o Cadastro Técnico Municipal
2) Aárea edificável segue as normas do Codigo de Obras.
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o/Pt/FFgn/ilc Lllla -:,ervÍço Púbttco Fçdcral sxpÔdi.dá;;

ü[ .6 tli- cutu6for êr- lgg5rpeLo Exscutor üo Ptojets FundL af, lo do

Porrr.rí-t?IBâD, 0r. lntonio Carlog de Canpos Pentcadolo §r,ral eg

Iicltot que scJr auerbado à rerger do 8''L/2L.947 do Llvrc 2

do ftcAlstro Gural Éeste oí{cÍsr do ir6usl dpnonLnado COLOilIl'
plllD0R*ftn(nnnff ) I de propriedcde do Inetltuto theional dü Eo-
lonÍzaçâo e flsforna *grárir IIüER*, gtr6 ürE decorrâncla do die-
poato no *r!.Ie do Decrsto-LEl nc 2t6, de 2I dc ôuüubro

I9B?1 publícado no Dtário tlíotctal da UnÍão, Êoi§ão és 2?

o ref erido é verdad.e e dou fé. (a

AV-t?+,.94? - protocolo n. 166.565 de 28 de março de 2000.
RES com OfÍcio 65/00, enpedi-TàBELECIUEI.ITO DE :De

em2 março de stituto Nacional de Colonização

ds-
do

Eesmo nôc a ano, o IâltRÂ fol axtinüo, s s§ EEus bsngr distt--
toc e oblig8gões. foran üransferidas patc r tL4.I-fq-E§IEfl*t' §8-
gundo o ostÊbgleclda ho art.}e do cltads diplore lrgal. ilas--
eands êstÉ lnóugl a ?Ezrs rte intogtantü âo ao*ínio da UH

FEDERAL, Custa yg6+)B ,J6 CPC+11116 tsseêo O

rrferido á vair 12 do outubro'da I.988
(a) Íciulr-Ito-

Àv,p-2r.- 947 - 11. 153.439, d.e 23 de maio de 1"997.
R-EI/ER§ã,O: Conforme
1997, Belo INCEÀ -

n. 'tL/Sl, expedido êm 21 de maÍo de
Âvançada do Paraná, acomparrtrado

cópia do Decreto lativo n. 2, de 29 de Eêrrço de r.989, o
qnal rejeitou Õ Decreto-Lêi n. 2.363, de 2L de outubro de 1t8?,
gue havia extineo
Agrária - INCRiA.,

o Illstsituto Naci de colonização e Refol1lna

Cascavel-PR. 23 dê maio de L997.
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42 e$ 22 de junho de 2021.*ii*+*****
rrucÀÇÀo pw: con/u-21".94-t RÀT

ofÍ'cio no 36281/2021/SR(09)PR-G/SR(09)PR/ÍNCRA-rNCBA,
expedido pelg INCRA em L1/06'/2021, em Curitiba-PR, assinado
peio Superintendente Regional- Robson .Luis , Bastos,
bespacho/óecisao de 09/06/2021 e Sentença de 02l02/2A2L,
agibas. ass.inedas pela .fuiza Federal suaáe Moreiia 'O1iveira,
da 2'..Vara Fedêra1 de CascaveL-PR, extraidas. dos Autos de
Desapropriação ao Sooglze-:s.20L8.4;04.7005./PR, têndo como
Àutor o..INCBÀ e Réus Rosiany' Spanholli, . -Adriana Spanholti .e
Eanda Ovsiarili, foi julgadb procedehte o pedido de declaração
de 'dominior,f dectaraaao a proprfeaâaa 'origÉàâria 'da uniao
sobre o i.môqel desap:eopriando ([otê Rürel no.3?, de GI€üa rio
1.11-!., da Cotrônia Piodorana, ê@ área dê 2{.,5557 ha, objeto
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imóvel é o atual Lote no 7da 1
I no2 t

À2u1, com área de 2 4 ,565 ha, ieto da Matricula no 3L.334

da Matrícula no 2í..947 destê §RI) r e declarando
dos. T itulos de Doítírío concedidos peX.o Estado do
dog lituloe de Dm.ínio que the são stúsequêntes.

anulidade
Paraaá, ê
O citado

SRI o
son em nome de thia Mecabo P asson

em EMOIIIMENTOS.: hil. HT. Ca scavel-PRr 24
junho de 2021. ***** ********* **** * **** * ***** ** ** ******** t

é verdade e dou fé- (a)
a/Substituto ( a ) .

qsníÍ$áe EE FÉçÊtR$ *.ÊúR

üei'tlffe§, fte# terífica do perúgrafo Ío. artiEo 19, dâ Lêi nÉ 6,0Í5/7!, que a fuüeeripir da Msffeuls
io 21.947, do llvro 2 ' RegisEo Gera!, a gual <ontómÍ§ ficha(s), servirá como certidão de írrteiro
teor- EMOLUMENTOS: certidão de Ônus R$ 16,23; sELo (FUNARPEN) R$ s,95 + {R$ 6,0125 - Funrejus - Lei
Estadual n' 18.415/2014) + (Rg e60125 tsseN . Leí complementar Municipat n 9s/zo1\ + ( Rg 1,2ô25
FUNDEP). ÍOTAL R$ 30,o& (Certidão válida por 30 dias), o referido é verdade e dou fé.Cascavel - paraná, .18

de fevereiro de 2022.
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^uAUDIENCIA PUBLICA

RenovaÇãc de Ccncessão de imóvel a
AssociaÇãc dos Distrihuidores de

Defensivos Agrícclas e Veterinários do
Ceste do Farana * ADDAV/PR

o

o

A ADDAV/PR trabalha com o sistema de

destinação final de Embalagens Vazias de

defensivos, conforme previsto na Lei Federal
997412000. Assiffi, objetiva-se diminuir o risco
para a saúde das pessoas e de contaminação
do meio ambiente.

Já teve Concessão através da Lei 469512007.
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ADDAV: Rod. PR 486, km 1í - Espigão Azul,
Gascavel/PR, ao lado do aterro sanitário

(45) 3037-5933 e (45) I 9973-3330

Reú7ar

Afiflazefipg Çançwv«r
GuaÍdaí

Desliriar'

fiscrlizet

Raceber
Disoore'geffiarbcal

dqreccbirnenb

ücetraiar

; ':1,



o Para o caso do projeto de lei ser aprovado e a
lei publicada, deverá ser realizado pagamento
de onerosidade, assim, tendo o imóvel
2.200,00ffi2, deverão ser pagos 15UFM, que
em zOZL somam R$ 206,95.

Algum questionamento dos presentes sobre as

atividades desenvolvidas pela associação?



À\§

o Solicita-se aos presentes que levantem as

mãos àqueles que desa prova m o

encaminhamento de projeto de lei de

Renovação da Concessão de Direito de Real de

Concessão de uso do imóvel municipal a
Associação dos M oradores do Reca nto
Tropica I

o Solicita-se aos presentes que levantem as

mãos àqueles q ue a prova m o

enca min ha mento d e p rojeto de lei d e

Renovação da Concessão de Direito de Real de
Concessão de uso do imóvel municipal a

Associação dos M ora dores do Reca nto
Tropical
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o Pela votação realizada declara-se
o encaminhamento de projeto

de lei de Renovação da Concessão de Direito
de Real de Concessão de uso do imóvel
municipal a Associação dos Distribuidores de
Defensivos Agrícolas Veterinários do Oeste do
Paraná - ADDAV/PR.

. A Secretaria de Planejamento e Gestão

agradece aos m u n ícipes pa rticipa ntes.


