
( 

i ,, ... 

9
,, .,.. 

. 

• . 

MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

MENSAGEM Nº 116/2017 

Senhor Presidente, 

Senhores vereadores, 

Com a presente Mensagem, estamos remetendo e submetemos à 

apreciação do Poder Legislativo, Projeto de Lei que autoriza o Executivo Municipal a 

repassar os imóveis decorrentes da permuta efetuada com Roque José Schwertz e sua 

esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, em obediência ao disposto no Parágrafo único 

do art, 1° da Lei nº 4.846, de 12 de agosto de 2016, visando efetuar o pagamento do 

valor da diferença da avaliação dos imóveis permutados. 

Diante do exposto, esperamos que a matéria mereça 
·-i-' 
~-· 

deliberaçãqj 
'" 

favorável e unânime de Vossas Excelências, pelo que antecipamos agradecimentos. 
o 

I 
~USTINHO ZUCCHI 

Prefeito 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARAMA GABINETE DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI Nº ---1.39. t 2017 

Autoriza o Executivo Municipal repassar os imóveis 
decorrentes da permuta efetuada com o Senhor 
Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria 
Pozenatto Schwertz. 

Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal efetuar o repasse dos imóveis abaixo 
descritos, desafetados do patrimônio público, visando efetuar o pagamento do valor da 
diferença da avaliação dos imóveis permutados, apurada em favor do Senhor Roque José 
Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, em cumprimento ao disposto no 
parágrafo único do art. 1° da Lei nº 4.846, de 12 de agosto de 2016. 

1. 

11. 

111. 

IV. 

Imóvel Urbano: Lote nº 05-B da quadra nº 381, sito a Rua Afonso Pena, 
esquina com a Rua Paraná, nesta cidade de Pato Branco/PR, constante 
da Matrícula nº 41.364 do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, com área de 221,25m2 

(duzentos e vinte e um metros e vinte e cinco centímetros quadrados), 
avaliado em R$ 71.820,30 (setenta e um mil, oitocentos e vinte reais e 
trinta centavos); 

Imóvel Urbano: Lote nº 04 da quadra nº 68, sito a Rua Tamoio, nesta 
cidade de Pato Branco/PR, constante da Matricula nº 17.283 do 1º Ofício 
de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 499,20m2 (quatrocentos e noventa e nove metros e 
vinte centímetros quadrados), avaliado em R$ 250.130,00 (duzentos e 
cinquenta mil, cento e trinta reais); 

Parte do Imóvel Suburbano: Chácara Nº 136-G, situada no Distrito desta 
cidade de Pato Branco/PR, constante da Matrícula nº 22.610 do 1º Ofício 
de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 300,00m' (trezentos metros quadrados), avaliado 
em R$ 53.004,28 (cinquenta e três mil, quatro reais e vinte e oito 
centavos); 

Parte do Imóvel Urbano: Lote nº 01 da quadra nº 1. 798 do Loteamento 
Zucco, sito a Rua lguatemi, esquina com a Rua Tuiuti, nesta cidade de 
Pato Branco/PR, constante da Matrícula nº 27.961 do 2° Ofício de 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 300,00m' (trezentos metros quadrados), avaliado 
em R$ 50.676,00 (cinquenta mil, seiscentos e setenta e seis reais); 

Imóvel Urbano: Lote nº 04 da quadra nº 1.523, sito a Rua Dr. João 
Juglair, nesta cidade de Pato Branco/PR, constante da Matrícula nº 
44.596 do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco, Estado do Paraná, com área de 2.160,00m' (dois mil, cento e 
sessenta metros quadrados), avaliado em R$ 178.303,20 (cento e 
setenta e oito mil, trezentos e três reais e vinte centavos); 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

VI. Imóvel Urbano: Módulo nº 24, sito a Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, 
nesta cidade de Pato Branco/PR, constante da Matrícula nº 50.584 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado 
do Paraná, com área 2.665,13m2 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco 
metros e treze centímetros quadrados), avaliado em R$ 282.241,64 (dois 
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
contendo 1 (um) barracão construído pela Empresa Vila Forte com 
metragem total de 800,00m2 (oitocentos metros quadrados) de área 
construída, avaliado em R$ 282.241,64 (duzentos e oitenta e dois mil, 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
totalizando um valor final de R$ 658.241,64 (seiscentos e cinquenta e oito 
mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos). 

Parágrafo único. O valor apurado entre as avaliações dos imóveis e da 
edificação constante em um dos imóveis é de R$ 1.262.175,42 (um milhão, duzentos e 
sessenta e dois mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

~STINHO z4 CHI 
PrefeitoJ 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
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Pato Branco, 18 de dezembro de 2017. 

Declaração 

Declaramos para os devidos fins, que eu Roque José Schwertz, Brasileiro, 

CPF sob nº 274.340.520-15, casado com Leni Maria Pozenato Schwertz, 

Residentes e domiciliados a Rua Fernando Ferrari s/n, Bairro Bonatto, neste 

Município, concordamos com a permuta com o município de Pato Branco, a qual é 

feita pela negociação amigável da desapropriação das seguintes áreas, conforme 

Decreto de Utilidade Pública nº 6.044/2012: 

Chácara 115 com área de 9.005,75m2 Avaliada em R$ 306.707,25 

Chácara 115-A com área de 11.200,00m2 Avaliada em R$ 930.340,80 

Chácara 115-1 com área de 12.628,25m2 Avaliada em R$ 488.332, 12 

Chácara 115-H com área de 4.235,00m2 Avaliada em R$ 257. 761,60 

Chácara 116-E com área de 9.000,00m2 Avaliada em R$ 566.939,34 

Valor total de R$ 2.550.081, 11 

Sendo R$ 1.262.175,42 para esta negociação 

Pelas seguintes áreas de propriedade do Município de Pato Branco: 

Lote 05-B da Quadra 381 com área de 221,25m2 Avaliado em R$ 71.820,30 

Parte do Lote 01 da Quadra 1798 com área de 300,00m2 Avaliado em R$ 

50.676,00 

Módulo 24 com área de 2.665, 15m2 e Barracão de 800m2 Avaliado em R$ 

658.241,64 

Lote 04 da Quadra 1523 com área de 2.161,00m2 Avaliado em R$ 250.130,00 

Lote 04 da Quadra 68 com área de 499,20m2 Avaliado em R$ 178.303,20 

Parte da Chácara 136-G com área de 300,00m2 Avaliado em R$ 53.004,28 



( 

Totalizando R$ 1.262.175,42 

Sendo que no prazo de quarenta e cinco dias da aprovação da Lei de Permuta, o 

Município entregará as áreas, limpas, medidas e totalmente desembaraçadas 

inclusive retiradas tubulações existentes em algumas áreas. 

Sendo que o havia para o momento, 

/ 



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO • Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 096-R/2017 

De: Secretaria de Planejamento Urbano J Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 27 de Novembro de 2017. 
Ref: Permuta de terrenos - bacia de contenção de cheias do Bairro Bonatto 

Venho através deste informar os Imóveis com respectivos valores para negociação final 

da permuta de terrenos para a edificação da Bacia de Contenção de Cheias do Bairro Bonatto 

• Lote 05-B da Quadra 381 com 221,25m2 sendo avaliado em R$ 71.820,30 

• Parte do Lote 01 da Quadra 1798 com 300,00m2 sendo avaliado em R$ 50.676,00 

• Módulo 24 com 2.665, 15m2 e barracão de 800,00m2 avaliados em R$ 658.241.64 

• Lote 04 da Quadra 1523 com 2.161,00m2 sendo avaliado em R$ 250.130.00 

• Lote 04 da Quadra 68 com 499,20m2 sendo avaliado em R$ 178.303,20 (antiga 

delegacia) 

• Parte da Chácara 136-G com 300,00m 2 sendo avaliada em R$ 53.004,28 (antiga casa 

do atleta) 

Totalizando R$1.262.175,42 para esta negociação. 

Atenciosamente, 

Rosangela da a Rossatti 

Chefe da Divisão de Urbanismo 
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E 
INTANGIVEIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 054/2017 

1.1 Lote 05-B da quadra 381, situado à Rua Afonso Pena esquina 
com Rua Paraná, contendo a área total de 221,25m 2 

matriculado sob nº 41.364 do 1° Ofício de Registro de Imóveis 
desta Cidade e Comarca. 

1.2 Valor do metro quadrado - R$ 324,61 

1.3 Valor total - R$ 71.820,30 

1.4 Valor Avaliado: R$ 71.820,30 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2017. 

ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI 
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RE(llsTÁO GERAL DE IMÓVSIS' 
Comarca da Pato·E!ranc<i/PR • • 

ê~~~~~·~~~7~[,~Q~f 1éi6a961-09 
, TITULAR 

~~$~~- .MATBlCULA N9 41.364 

OPF6Q3,278.l;@·9.I 

' \ 1 ' 

iMOVEL üMANO; Lote n'Q$•li(ch1ço:ll) M quadra n'JlJi(treientQs ij oitenta .e, um) sita á Rua 
. ·Afó11so Pena, Mqu111a com a kual'!lrailil, riestatitladéde:J.>nw lirancir, contendo a:área de .221,iSm' 

(DUZP:NT\JS E VINTE E 'UM METRO~ .E VINTE E CINCO ~ÉCJMETROS QUADRADOS) 
s~m benf~llQrl"s, dentro dos ~eygu)J:M~ fimif~s e· cq.nfron!ª~ões;."N01l,l'!t; ~om " Rua Afonso P~na; 
com 2g,oom~ StJ!,:. com o lote 11"04, ;Oôm 6,51)'.h; tE~TE: eóljl a. Ruà Pi!rào~, cqm 1 $,úôm e. ~ 
OES'.l'E: com cr lote n?05A,. com. 22,30Jli. As modiélas· e Ulill:(TOntá~ôes. foram forneõldas pelas patfés . 
contrat!!nl~s •cte 'acordo com !l pr!!vlmenio nº601Q~, cªpltulo· l(i, sM~o 4,. hem \6'.,4,1, e seguintes de 
06.0í.0$, as <jttilis a:isurn.iram . .lntelra'. t~~pon~~bli!<;lád~ p~lqc ~uprimen\9. Ref lVÍat •t:i,402 e A. V.1-
22.402., dõ HWõ nº02, deste· Ofi~io. 

PRúPilIETÁIU01 J\1,lJl'UQ!l'JQ P~ l'NI'PJUY\NCO, l'essQa .furM~~ d.e•'llhitQ, púbJjço lnt.enlo, çqm 
sl'd~ ''ª Ru6 C~tªt11~ro,1Jºn l,oen\rQt )lesta ol(l11~e de .l'ato:Jlr~nco-Priln$cl'i.ta hQ ÇNPiJtMF sóh 11'76.995.448/ 

QOL-5 .. . . 

AUTENTICAÇÃO 
CERTIFICO e doo J6de que a presen'8 
Wple 6 a reprodução fiel de ficha a 
que se rofere, e:i:ha!da nos lermos. 
do~ l9,ll.',datel6.015173. 

O 3 JUL Z017 

., 

' . 

CERTIDÃO fornecida nos termos 
do§ 1° do Art. 19, da Lei 15n . 

BUSCAS 21 ao 3 78 
SELO 24, 18 4,40 

TA R 24 3 

" 

' . -~.-. " 
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12 Ofício 
REGISTRO GERAL DE IMÔV61S 
Comarca da Palo Branco/PR 
Rua Osvaldo Aranha, 697 
CNPJ N' 77.780.781/0001 ·09· 

TITULAR 

c:g~.s~~ 
CPF 603.278.559·91 

19 de fevereiro de 2009. 

MATRÍCULA Nº 41.364 

IMOVEL URBANO: Lote nºOS-B(cinco-B) da quadra nº38l(trezentos e oitenta e um) sita a Rua 
Afonso Pena, esquina com a Rua Paraná, nesta cidade de Pato Branco, contendo a área de 221,25m' 
(DUZENTOS E VINTE E UM METROS E VINTE E CINCO DECIMETROS QUADRADOS) 
sem benfeitorias, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORTE: com a Rua Afonso Pena, 
com 23,00m; SUL: com o lote nº04, com 6,50m; LESTE:. com a Rua Paraná, com 15,00m e a 
OESTE: com o lote nº05A, com 22,30m. As medidas e confrontações foram fornecidas pelas partes . 
contratantes de acordo com o provimento nº60/05, capitulo 16, seção 4, item 16.4.1 e seguintes de 
06.01.05, as quais assumiram inteira responsabilidade pelo suprimento. Ref. Mat. 22.402 e AV.1-
22.402, do livro nº02, deste Oficio. 

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE PATO BRANCO, Pessoa Juridica de direito público inierno, com 
sede na Rua Caran1uru,11°27 I ,centro, nesta cidade de Pato Branco-Pr,inscrjta no CNPJ/MF sob 0º76.995.448/ 
0001-54. 

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº Yuv7m.Yjt~3.nUwUK, Contro e: KToLY.jY 
Consulte esse selo em p.:_LL:funarpen.._c.om .. Ju· 

AUTENTICAÇÃO 
CERTIFICO e dorJ 1é de que a p1esenle 
eópia é a reproduç.kl fiel de flrlla a 
que se relero, exlfalda nos lerrnos 
doM 19.§ l.º,da Lei 6.015n3. 

2 3 NOV Z017 

1° OFICIO DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS r-,,.._.J-

PATO BRANC(; Dr 

CERTIDÃO fornecida nos te~;-j 
do§1°doArt.19,dalei6.0~ 

CERTIDÃO 

VRC R$ FUNRE.JU;:1 

CERTIDÃO 67.00 12.19 3,05 

BUSCAS 21 00 3 78 005 

SELO 24,18 4,40 º·ºº .1 

TOTAi R"' 24 37 

'-----------------------------,--SEGUE'-' ---J '--J 

/ 
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- º· COMISSÃO PERMANENTE DE A V ALIAÇAO, - .. 

RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E 
INTANGIVEIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 052/2017 

1.1 Lote 04 da quadra 68, situado à Rua Tamoio, Bairro Centro, 
contendo a área total de 499,20m 2 matriculado sob n° 17.283 
do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Cidade e Comarca. 

1.2 Valor do metro quadrado - R$ 501,06 

1.3 Valor total - R$ 250.130,00 

1.4 Valor Avaliado: R$ 250.130,00 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2017. 

ROSANGELA DA SILVA ROSSAlTI 
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REGISTRO GlfüAL DE IMÔVEIS. 
e.a.e. 11.100.1a1/0001-oo 

COMARCA DE PATO BRANCO - PR. 

RUA OSVALDO ARANHA, 097 

TITULAR: 
PEDRO OE SÁ RIBAS 
C.f',lf. 005845179-04 

16 de egos to de 1. ~84· 

( REGIST.RO · GERAL} l 
===~~~ 

[MATRICULA N2. i1.2a3 

FIOHA. 

OOJ. 

• 

J-. +- ~t--. 
ll!OVBL U!UlA!!!! - Lote n•04(quatro) da quadre n•68(sessanta e oito), sita a rua Ta
moio,· nesta cidade .de Pato Branoo, oontendo e .;'ree de 499!20m2(QUATROCEHTOS E NO
VENTA E NOVE. METROS E VINTE Ol!lJ!TI!dETROO QUADRADOS); sem benfeitorias t \}entro dos,
seguin;ea 1:1.mi tes e oonfrontaçoas 1 NCRTJil 1 .•. QQIJ; !? . ~'1M; !1~~ ,o~· ~J:,iOm1 BULI oom o -
lote n 5 com 25,2t\n1 ms'l.'E1 oom os lo~.ee nts,9 e 10 oom 111,ot\1.j OES'l.'Er oom a.rua -
Tamoio oom 20,lom. As medidas e oontrontaÇÔeÍl·foránr.ifÔriieoidiia·.pêleo pertes oontr11 
tantas do aoordo oom o provimento n•260 artigo 21· paragrafo l•· de 16 de. dezembro,
de 1975, as quais asaumiram inteire responea~:l.lidade pelo suprimento. Ref, R g.sob 
n•u;i do ll.vr<i> n•3-A, deste Ofioio, · · . 

8 

ADQUIRENTE! l'REI'EITURA MUNICIPAL DE PATO llRANOO peesoe jur:Íd:l.oa .de direi.to pÚblic 
•.nterno, ineorita no OGO/l>IF eob n"76;995,44e/00&1-54, 

TRANSMITllllTEt O ESTADO DO PARANÁ, j?Ei'~~qe':·j\i~~dioii ',de at·~~ito pÚblioo interno, 

AV.1/17.283-Prot. nº121.715- 01/08/2005- Procede-se a esta averba
ção nos termos do requerimento fei~o a titular deste cartório, pelo 
MUNICIPIO DE.PATO BRANCO,o qual na pessoa de seú representante le
gal, ~presentou uma,certidão.sob.nºOSS/05, expedida pela secção de 
expediente da Prefeitura Municipal de Pato Branco, em 01. 08; 05, para 
constar a construção de um prédio em ALVENARIA,com a área construida 
de 297,76m2; cuja construção foi çonstruida antes de 22 de novem
bro de l. 966. Deixou de apresentar a CND do INSS, de· conformidade com 
a Lei nº8.212,art.47, parágrafo 6º letr~ "C'',de 24.07.91. Ref. 'Mat, 
17.283 acima.Dou fé:C.2.161 VRC=R$ 226,99.Gfü'l.ah 

R.2/17.283- Prot.nºl24.523- 03/05/200
1

6- TRANSMITENTE: .MUNICIPIO 
DE PATO BRANCO, Pessoa Jurídica de direito público interno,com sede 
Rua Caramuru, n'271 Centro· nesta cidade de Pato Branco-Pr, inscrita 
no CNPJ/MF sob.nº76.99S.44B/0001-54, 'cND do INSS sob nº0019752006-
14021060,de 03.04.06. ADQUIRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
·PARANÁ, Pessoa Jurídica de direito públ·ico. interno, com sede na ci
:iade de cüritiba-Pr, inscrita no CNPJ/MF sob nº78.206.307/0001-30. 
DOACÃO: ÁREA: 499,20m2, sem benfeitorias. Públic6 'de 19,04.06, 
Lº230, fls'.191, lº Tab. local. VALOR: R$ 180.000,00.0 imposto de 
transmissão inter-vivos foi isento, c.onforme guia GR/PR,' da Agência 
de Rendas de Pato Branco. Certidões Negativas: Municipal nºl503/06, 
Estadual nº2442161-56/06,Certidão Positiva Federal nº4E59.C4D0.3397; 
3D2C/06.Certidão Negativa do Dit;ltribuidor de 06.04.06.0 Funrejus foi 
isento conforme Lei nºl2;604 de 02.07.99. Que a presente Doação foi 
feita em conformidade dom a Lei Municipal, nº2584 - de 03 de marco 
de 2006 Autoriza o Executivo Municipal a doara im6vel ao Ministério 
público do Eetado do Paraná.A Câmara Municipal de Pato Branco,Estado 
do Paraná, aprovou e eu, Prefeito.Municipal, sanciono a seguinte Lei 
Art. lº Fica o Executivo Municipal autorizado a doar o lote nº04, da 
quadra nº68,com a área de 499,20m2, qonstante da Matricula 17.283 do 
lº Oficio do Registro Geral de Im6veis da Comarca de Pato Branco,Es
tado do Paraná, avaliado em R$ 180.000,0~ ao Ministério Público do 
Estado do Paraná,pes.eoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
'70.206 .30'1/0001.,-30, destinado à edificação· de S\IS sede própria. Art. 
2• A construção da sede prevista no art, 1° deverá ser iniciada no 
prazo de 1 (wn). ano, contados da outorga da escritura .pública de doa
ção .Art, 3 ° No .caso do não cumprimento da· .ci:ndição con~ida no arti~o 
anterior desta Lei,o im6vel, objeto da doaçao revertera ao municipio 
Art.4º esta lei entra em vigor n~ data de sua publicação.Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pato Branco, 3,de março de 2006. Roberto Viga
n6 - Prefeito Municipal.Obrigam-se as partes pelas demais condições 
da escritura.Ref.Mat.17.283 e AV'.1-27.283, acima. Dou f.~ •• 0 ç.,,0 4.322 Jl< , ... 
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AUTENTICACÃO 
CERTIFICO e dou !! de q~ a p1asente 
cópia Ili e repro<luçao fiel de licha e 
que $8 refere, exlreld~ nos lef1T'IOf" 
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REGISTRO GERAL DE IMôVEIS 
c.G.c. 17.'180.7e1/oool-09 

COMARCA DE PATO BRANCO - PR. 

RUA OSVALDO ARANHA, 697 

TITULAR: 
PEDRO DE sA RIBAS 
C.P.~. 005845179-04 

16 de agosto de 1,984, 
• 

(MATRICULA 

ll!OVBL URBANO - Lote n•04(quatro) da quadra n•68(sessente e oito), site e rua !lll
moio, neste cidade de Pato Branoo, oontendo a área de 499 120m2(QUATROOEHTOS E NO
VENTA E NOVE MEll!OS E VINTE CEJ!TIMETROO QUADRADOS), sem benfeitorias, dentro doa,
seguintes limites e confrontaçoes: NORTEI com o lote n•3 oom 27 110m1 SUL: oom o -
lote nª5 com 25,20m; JESTE1 oom os lotes n!s.9 e 10 com 18100m; OESTE: com a rua -
Tamoio oom 20,10m. As medidas e con:frontaooes foram fornecidas pelas partes oontr.11. 
tentes de acordo oom o provimento nº260 artigo 21 paragrafo 1• de 16 de dezembro,
de 1975, as quais assumiram inteire responsabilidade pelo suprimento. Ref. R8 g.aob 
n•113 do livro n•3-A, deste Of:ioio. · 

AllgUIREllTIH PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRAl!CO, pessoa jur:Ídica de direito pÚblioc 
interno, inscrita no CGC/MP sob n0'76.995.44e/0001-54. 

TRANSMITllNTE: O ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito pÚblioo interno, 

AV.1/17.283-Prot. nºl21.715- 01/08/2005- Procede-se a esta averba
ção nos termos do requerimento feito a titular deste cartório, pelo 
MUNICIPIO DE PATO BRANCO,o.qual na pessoa de seu representante le
gal, apresentou uma certidão sob nºOSS/05, expedida pela secção de 
expediente da Prefeitura Municipal de Pato Branco, em 01.08.05, para 
constar a construção de um prédio em ALVENARIA, com a área construida 
de 297,78m2; cuja construção foi çonstruida antes de 22 de novem
bro de 1.966.Deixou de apresentar a CND do INSS,de conformidade com 
a Lei nº8.212,art.47, parágrafo 6º letra "C",de 24.07.91. Ref. Mat. 
17.283 acima.Dou fé.C.2.161 VRC=R$ 226,90.Gfà~ 

R.2/17.283- Prot.nºl24.523- 03/05/2006- TRANSMITENTE: MUNICIPIO 
DE PATO BRANCO, Pessoa Jurídica de direito público interno,com sede 
Rua Caramuru, nº271 Centro· nesta cidade de Pato Branco-Pr, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº76.995.448/0001-54, CND do INSS sob nº0019752006-
14021060,de 03.04.06. ADQUIRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO 
PARANÁ, Pessoa Jurídica de direito público interno, com sede na ci
dade de Curitiba-Pr, inscrita no CNPJ/MF sob nº78.206.307/000l-30. 
DOACÃO: ÁREA: 499,20m2, sem benfeito~ias. Público de 19.04.06, 
Lº230, fls.191, lº Tab. local. VALOR: R$ 180.000,00.0 imposto de 
transmissão inter-vivos foi isento, conforme guia GR/PR, da Agência 
de Rendas de Pato Branco. Certidões Negativas: Municipal nºl503/06, 
Estadual nº2442161-56/06,Certidão Positiva Federal nº4E59.C4D0.3397. 
3D2C/06.Certidão Negativa do Distribuidor de 06.04.06.0 Funrejus foi 
isento conforme Lei nºl2.604 de 02.07.99. Que a presente Doação foi 
feita em conformidade dom a Lei Municipal, n°2584 - de 03 de marco 
de 2006 Autoriza o Executivo Municipal.a doara imóvel ao Ministério 
Público do Estado do Paraná.A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado 
do Paraná, aprovou e eu, Prefeito.Municipal, sanciono a seguinte Lei 
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a doar o lote nº04, da 
quadra nº68,com a área de 499,20m2, qonstante da Matricula 17.283 do 
lº Oficio do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Es
tado do Paraná, avaliado em R$ 180.000,0~ ao Ministério Público do 
Estado do Paraná,pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 
78.206.307/0001-30, destinado à edificação de sua sede própria. Art. 
2º A construção da sede prevista no art. 1º deverá ser iniciada no 
prazo de l(um) ano, contados da outorga da escritura pública de doa
ção.Art. 3º No caso do não cumprimento da condição contida no artigo 
anterior desta Lei,o imóvel, objeto da doação reverterá ao municipio 
Art.4º esta lei entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do 
Prefeito Municipal de Pato Branco, 3 de março de 2006. Roberto Viga
nó - Prefeito Municipal.Obrigam-se as partes pelas demais condições 
da escritura.Ref.Mat.17.283 e AV.l-27.283, acima. Dou ,h.i,,"
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VRC,; R$ 453,81.~. 
Bu1ccu Emol. R$3,78 FUNREJUS R$0,94S; Certidão Emol. R$12,19 FUNREJUS R$3,05; Regiltro1 Excedentes Emol. R$0,72 
FUNREJUS R$0,18; Selo Rl4AO. TOTAL. R$25,30 
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº buv7m.Y1 OQ.SNXhI, Controle: 8n2MX.zKpM8 

. Consulte esse selo em !fr'!:p · //flmarpen com br . 

AUTJ:NTICAÇ;:\()'· ·1 
CE~TJFICO e deu !é de qt"' ~ rr:1~.~n!:· 
eóJ:11a é a reprodvc;-ãn fiel de f'"1J ;. 
qoe S8 refe1e, e~!r~i:.fo nns tem~-·~ , 
doM.19,§1.0,d~lai6.01~1lJ. j 
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do§ 1 º do Art. 19, da Lei 6 .e '.?7A 
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E 
INT ANGIVEIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 055/2017. 

1.1 Parte da Chácara 136-G situada no distrito desta cidade de Pato 
Branco, contendo área total de 504,36m 2 matriculado sob n° 
22.610 do 1 o Ofício de Registro de Imóveis desta Cidade e 
Comarca. 

1.2 Faz se necessário avaliar o imóvel todo, contudo a área de 
interesse para permuta deste imóvel é de 300,00m 2 , sendo 
parte da chácara 136-G 

1.3 Valor do metro quadrado - R$ 176,68 

1.4 Valor total do imóvel - R$ 89.110,32 

1.5 Valor Avaliado para a área de interesse (300,00m 2 ): R$ 
53.004,28 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2017. 

SEC!tiA~IA 
ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI 
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1º0FICIO 
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS 
C.G.C. 71780.781/0001-09 

COMARCA DE PATO BRANCO - PR. 
RUA OSVALDO ARANHA,6W 

TITULAR: 
PEDRO DE SA RIBAS 
C.P. F. 005845179-04 

28 de .. f1l:V'er.eiro de 1. 990. 

MATRÍCULA N~ 22• 61º 

IMOVEL:SUBURJJANO- Chácara nR136-G(cento e trinta e.seis-G), situada, 
no distrito desta cidade de.Pato Branco, contendo .a .área de 504,36m2( 
QUINHENTOS E QUATRO METROS E TRINTA E SEIS CENTIMETROS QUADRJ»DOS), sem 
benfeitorias, dentro dos seguintes limites e confrontações: NORTE'. -
com a chácara nQl!l6-F com 29,74m1 SUL: com a chácara nDJ.35-A com jO, 
J5m; LESTE: com a rua Adolfo Chioquetta com 13,92m; OESTE: com a chá
cara nD136-L com 20,oom. As medidas e confrontações-.f-0ram fornecidas, 
pelas partes contratantes de acordo e om o provimento nD356, capitulo, 
XV, seção III, item 5.1 de 27.07.84 as quais assumiram_inteira respO.!! 
sabi,lidade pelo suprimento. Ref; Mat.R.2-21. 221 e AV • .3-21.221 do li-
vro nD02, deste Oficio. 

PROPRIETARIA: PREFEITURA nlUNICI!'AL DE PATO BRANCO, pessoa jurídica de 
direito publico interno, .inseri ta no CBC/MF sob n276.'995;448/00Dl-54. 

FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº Yuv7m.T8u8d.V6WfJ, Controle: MY3LA.jY a 
. Consulte esse selo em bttp_:_üfunarpen com h!' -

AUTENTICAÇÃO 
CERTIFICO e dou fé de quo a J>lesenkl 
cóp~ e- a reproduÇào riel de ficha a 
que se · ralttre, eidralda nos termos 
doM. 19.§ 1.º. ~ lei'6.015173. 

2 3 NOV 2017 

1' OFiÇID DE REGISTRO 
DE IMÓVEIS 

PATO BRANCO · ~-...,...-

CERTIDÃO fornecida nos termos 
do§1°doArt.19, da Leia.0·15 

CF.RTIDÃ 

BUSCAS 
SELO 

CERTID O 
VRC R$ FUNREJUS 

6 7.00 12.19 3,o;__ 

21 00 3 78 095 

24, 18 4,-40 0,00 

T TAL R$ 24 37· 

'---------------------------SEGUE NO VERSO• __ _, 

·~ .. ,, .. 

"' ~) "' 
• )> °' ~ 
.. _J ~. 
o 8 

r 
)> 

z 
'º 



COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E 
INT ANGIVEIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 056/2017 

1.1 Parte do Lote 01 da Quadra 1798 do Loteamento Zucco, sito a 
rua Iguatemi, esquina com Tuiuti, situada nesta Cidade de 
Comarca de Pato Branco, contendo área total de 2.819,08m 2 

matriculado sob nº 27.961 do 2º Ofício de Registro de Imóveis 
desta Cidade e Comarca. 

1.2 Faz se necessário avaliar o imóvel todo, contudo a área de 
interesse para permuta deste imóvel é de 300,00m 2 , sendo 
parte do Lote 01 da Quadra 1798. 

1.3 Valor do metro quadrado - R$ 168,92 

1.4 Valor total do imóvel - R$ 476.198,99 

1.5 Valor Avaliado para a área de interesse (300,00m 2 ): R$ 
50.676,00 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2017. 

SECRQal~ 
ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI 

DALA COSTA 



2º OFÍCIO DE REGISTRO 
GERAL DE IMÓVEIS 
CNPJ 78.278.728/0001-77 

COMARCA DE PATO BRANCO-PR. 
Tltufár: Ge11erozo Ribeiro dá Oliveira 

1 REG I STRO GERAL, 11--Fr~HA 
::==~R"'U'"•"'R"-rccAA==~ 

[MATRICULA N.0 
..... :i!!..'.~.13.1. JL[ __::6,,,..'-"---· __ __J 

14 de Setembro de 2015 
IMÓVEL URBANO: Lote 01 da Quadra 1798 - RESERVA MUNICIPAL, do LOTEAMENTO ZUCCO 
silo a Ruá lguateml, esqulr:ia com Ru'a Tuli.Jll, nesta Cidade e Comarca de Pato Branco-PR. Com ~ 
érea de 2.819,08m' (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZtNDVE METROS E OITO CENTIMETROS 
QUADRADOS). Sehi' benreltorlas·. Limites e confrontaç_õe.s: NORT~: com a Rua Tulull, com 63,76m e 
.com o chanfro. com 5,92m; _SUL: com a APRRH (Area de Preservação de Recursos Hldrlco_s), com 
6.7,77m; L~S_TE: com a_chac, 195, com 32,52m; OESTE: com a Rua lguateml com 32,64m e 14,36m. O 
lote 01 da quadra 1796 dlvlde-se·em Area Edificava! cohl areà de 2.111,67mª e e111 Area não Edlílcávél 
com area de 707,21rn2

• A Area não Edlflcavel de 707,21m2 e Aree de Preservação Permanente -
APRRl-C (Area de Preservação de Recut.sos Hldrlcos). Publlco de 26.03.2002, L.05-Auxlllar, fls 003 do 
Tab. D~ Vllorlno-PR; 07.04.08, L.234, tis 047/049 e'Esc. Re-ratlncaçao·de 19.04.08, L 245, fis 0121013 
do 2° Tab, Local; 27.02.09, Lº 261, tis. 174/178 do 2° Tab. Local, 27.02.09, 16.11.2009, L 204·, fls 
173/174 do 2° t~b. local. Da área 2. 784 972mi oartence ao sr Luiz Aro/do Zucco e esoosa e a ároa de 
34 t I!! e e çe ao S dtv ·do Zucco e s osa. 
l"ROPR ET OS: LUIZ AROLDO ZUCCO é sua esposa CELIA FATIMA DARTORA ZUCCO, 
brasllelros, casados sob o regime de comunhao perclal de bens, ele RG 1.134.777 ssPtPR, CPF nº 
213.697.209-04, ela RG nº 2.029.804 SSP-PR e CPF nº 372.993.449-04, residentes e domlclllados em 
Pato Branco-PR; e PEDRO ARILDO ZUCCO e sua esposa MARIA GORETII ZUCCO, brasllelros, 
casados sob o regime de comunhão parclal de bens, ele RG nº · 869.955 SSP-PR e CPF nº 

· 213.583.979-53, e_la RG nº 7.360.337-4 SSP-PR e CPF nº 030.664.849-74, residentes e domlclllados 
em Pato Branco-PR. 
TITULO AQUISITIVO: Ref. MaL·A.V.·10,,. 11 e. AV .. 12. - 20.799 do Uvro ::J2 deste Oficio. PÍotocolo nº 
.78.087. Pato Branco - PR. 141_09/2016':<L) . · . .. . 

R,01 - 27 .901 - Prol. 78.0.8~ - 14f09Í2016 - Doàçilo ' DOADORES: LUIZ AROLDO .tu eco e sua 
esposa.CELIA FATIMA DAR ORA :ZUC~O,,br~sllelr,os·, casados sob o regime de comunhão pare.la! de 
bens, ele RG 1.134.777 SSP/PR, CPF ·n° 213.697.2Ó.9-04, ela RG nº 2.029.604 SSP-PR e CPF nº 
372.993.449-04, residentes e domlcllladbs em· Pato Branco-PR; e PEDRO ARILDO ZUCCO e sua 
esposa MARIA GORETTI ZUCCO, brasllelros, casac;fos sob o regime de comunhão pareia! de bens, éle 
RG nº 869.955 SSP-PR e CPF nº 213.583.979-63, ela RG. nº 7.360.337-4 SSP-PR e CPF nº 
030.684.649-74, residentes e domlclllados em Pato Branco-PR.. DONATÁRIO; MUNICIPIO DE PATO 
BRANCO - PR, pessoa jurfdlce de direito públlco Interno, CNPJ nº 76.995.448/0001-64, com sede à 
Rua Caramuru, nº 271, Ceritro, em Pato Branco - PR. DOACÃO: Área: 2.819,08mª. Que a presente 
doação é feita e1n confonnldade com a Lei Federei nº 6.766, Ar1. 22 de 19.12.1979 (Lei de 
Loteamento), para que a área constante da presente, passe ao domlnl do munlclplo. Ref. Mat. 27.961, 
acima. Dou Fé. 630 VRC. R$106,21. Pato Branco-PR. 14/09/2.015 t 

R.02 - 27.901 - Prol. n• 79.937 - 13/Q1/2010 - Permuta - TRANSMITENTE: MUNICIPIO DE PATO 
BRANCO, pessoa jurldlca de dlrello púl:)llco Interno, CNPJ nº 76.995.446/0001-54, com sede a Rua 
Caramuru, 271, Centro, em Pato Branco-PR. ADQUIRENTES: ROQUE JOSE SCHWERTZ, e sua 
aspas.a LENI MARIA POZl:NATO SCHWERTZ, brael/elros, casados sob o regime de comunhao pareia! 
de bens, ambos do comércio, ele, RG nº 2.219.757- SSP-PR e CPF nº 274.340.520-15, ela, RG nº 
3.000.180-0 SSP-PR e CPF nº 396.120.409-82, residentes e domlclllados à Rua Fernando Ferrari, em 
Pato Branco-PR. PERMUTA: Área: 400,00m~ - Sem benfeitorias. Cadastro Munlclpal 60079050. Cert. 
Pos. com efeitos de Neg. de Tributos Municipais nº 220/2016. Cert. Neg. de Débitos de Tribulos 
Estaduais nº 014-135638-72/113; Cert. Negativa de Débitos Relallvos aos Tribulos Federais e à Divida 
Ativa da União emitida em 03/01/2016. Cert. Positiva de Débllos Trabalhistas com eíeltos de Negativa 
nº 773736/18. Cert. Positiva de Ações Trabalhistas do 1º Grau - TRT - 9° Região nº 2016.01.11-
3040e2a5/16. Cert. Poelllva do Ofício Dlslrlbuldor, emitida em 01/0112016, desta Comarca. Públlco de 
11/01/2016, lavn~ldo no Lº 393. és tis. 006/009, no 2° Tab. de Palo Branco-PR. VALOR; R$ 66.348,00. 
ITBI Imune conforme gula nº 23/2016 da Prefeitura de Pato Branco-PR. Funrejus Isento de .acordo com 
0 llem 17 da L~I Estadual nº 12.604/99. Será emitida 0 001. Obrigam-se as partes pelas demais 
condições constitnles da e.Scrltura. Ref. R. 01 - 27.961, acima. 4312 VRC. R$ 784,78. Palo Branco -
PR. 04/021201 
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original •arqulv~ 
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2° REGISTRO DE IMÓVEIS 

Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná 
LEONARDO LUIZ SELBACH - REGISTRADOR TITULAR 

2º OFÍCIO DE REGISTRO 
[REGISTRO GERAL,JI 

FICHA 

GERAL DE IMÓVEIS 1 
CNPJ 78.278.728/0001-77 

[MATRICULA N. 0 J[ 
RUBRICA 

COMARCA DE PATO BRANCO-PR. 6-Titular: Generozo Ribeiro de Oliveira 27.961 
·······················-

14 de Setembro de 2015 
IMÓVEL URBANO: Lote 01 da Quadra 1798 - RESERVA MUNICIPAL, do LOTEAMENTO ZUCCO, 
sito a Rua lguateml, esquina com Rua Tululi, nesta Cidade e Comarca de Pato Branco-PR. Com a 
área de 2.819,08m2 (DOIS MIL, OITOCENTOS E DEZENOVE METROS E OITO CENTIMETROS 
QUADRADOS). Sem benfeitorias. Limites e confrontações: NORTE: com a Rua Tuiuti, com 63, 76m e 
com o chanfro com 5,92m; SUL: com a APRRH (Area de Preservação de Recursos Hldricos), com 
57,77m; LESTE: com a chac, 195, com 32,52m; OESTE: com a Rua lgualemi com 32,64m e 14,36m. O 
lote 01 da quadra 1798 divide-se em Area Edlficavel com area de 2.111,87m2 e em Area não Edificavel 
com area de 707,21m2

• A Area não EdiRcavel de 707,21m2 e Area de Preservação Permanente -
APRRH (Area de Preservação de Recursos Hidrlcos). Publlco de 26.03.2002, L.05-Auxlllar, fls 003 do 
Tab. De Vitorino-PR; 07.04.08, L.234, fls 047/049 e Esc. Re-ratificação de 19.04.08, L 245, ns 012/013 
do 2° Tab. Local; 27.02.09, Lº 251, fls. 174/176 do 2º Tab. Local, 27.02.09, 16.11.2009, L 264, fls 
173/174 do 2° lab. Local. Da área 2.784 972m2 verlence ao Sr Luiz Aro/do Zucco e esposa e a área de 
34 108m2 oerlence ao Sr Pedro A ri/do Zucco e esnosa. 
PROPRIETÁRIOS: LUIZ AROLDO ZUCCO e sua esposa CELIA FATIMA DARTORA ZUCCO, 
brasileiros, casados sob o regime de comunhão pareia! de bens, ele RG 1.134. 777 SSP/PR, CPF nº 
213.697.209-04, ela RG nº 2.029.804 SSP-PR e CPF nº 372.993.449-04, residentes e domlclllados em 
Pato Branco-PR; e PEDRO ARILDO ZUCCO e sua esposa MARIA GORETTI ZUCCO, brasllelros. 
casados sob o regime de comunhão parclal de bens, ele RG nº 869.955 SSP-PR e CPF nº 
213.583.979-53, ela RG nº 7.360,337-4 SSP-PR e CPF nº 030.884.849-74, residentes e domiciliados 
em Pato Branco-PR. · 
TITULO AQUISITIVO: R€f. Mat. AV. 10, R. 11 e AV. ·12 - 20.799 do livro 02 deste Oficio. Protocolo nº 
78.067. Palo Branco - PR. 14/09/2015. <() 
R.01 • 27.961 - Prot. 78.06.7 • 14/09/2016 - Doação - DOADORES: LUIZ AROLDO ZUCCO e sua 
esposa CELIA FATIMA DARTORA ZUCCO, brasilelros, casados sob o regime de comunhão parclal de 
bens, ele RG 1.134.777 SSP/PR, CPF nº 213.697.209-04, ela RG nº 2.029.804 SSP-PR e CPF nº 
372.993.449-04, residenles e domiciliados em Pato Branco-PR; e PEDRO ARILDO ZUCCO e sua 
esposa MARIA GORETTI ZUCCO, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial de bens, ele 
RG nº 869.955 SSP-PR e CPF nº 213.563.979-53, ela RG nº 7.360.337-4 SSP-PR e CPF nº 
030.884.849-74, residentes e domiciliados em Pato Branco-PR. DONATÁRIO: MUNICIPIO DE PATO 
BRANCO • PR, pessoa jurldica de direito público interno, CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede à 
Rua Cararnuru, nº 271, Centro, em Pato Branco - PR. DOACÃO: Área: 2.819,08m1 • Que a presente 
doação é feita em conformidade com a Lei Federal nº 6.766, Art. 22 de 19.12.1979 {Lei de 
Loteamento), para que a área constante da presente, passe ao domlni -do munlclplo. Ref. Mat. 27.961, 
acima. Dou Fé. 630 VRC. R$ 105,21. Pato Branco- PR. 14/09/2015 

R.02 - 27.981 • Prot. nº 79.937 - 13/01/2018 - Permuta - TRANSMITENTE: MUNICiPIO DE PATO 
BRANCO, pessóa juridlca de direito público interno, CNPJ nº 76.995.448/0001-54, com sede a Rua 
Caramuru, 271, Centro, em Pato Branco-PR. ADQUIRENTES: ROQUE JOSE SCHWERTZ, e sua 
esposa LENI MARIA POZENATO SCHWERTZ, brasileiros, casados sob o regime de comunhão parcial 
de bens, ambos do comércio, ele, RG nº 2.219.757- SSP-PR e CPF nº 274.340.520-15. ela, RG nº 
3.000.180-0 SSP-PR e CPF nº 396.120.409-62, residentes e domiciliados à Rua Fernando Ferrari, em 
Pato Branco-PR. PERMUTA: Área: 400,00m1 

- Sem benfeitorias. Cadastro Municipal 50079050. Cert. 
Pos. com efeitos de Neg. de Tributos Municipais nº 220/2016. Cert. Neg. de Débitos de Tributos 
Estaduais nº 014135836-72/16; Cert. Negaliva de Débitos RelaUvos aos Tributos Federais e à Divida 
Ativa da União emitida em 03/01/2016. Cert. Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de Negaliva 
nº 773736/16. Cert. Positiva de Ações Trabalhistas do 1º Grau - TRT - 9ª Região nº 2016.01.11-
3040e2a5/16. Cert. Positiva do Oficio Distribuidor, emlllda em 01/0112016, desta Comarca. Público de 
11/01/2016, lavrado no Lº 393, és fls. 006/009, no 2º Tab. de Pato Branco-PR. VALOR: R$ 66.348,00. 
ITBI Imune confo,rme gula nº 23/2016 da Prefeitura de Pato Branco-PR. Funrejus Isento de acordo com 
o item 17 da L~i Estadual nº 12.604/99. Será emitida a 001. Obrigam-se as partes pelas demais 
condições constantes da escritura. Ref. R. 01 - 27.961, acima. 4312 VRC. R$ 784,78. Pato Branco -
PR. 04/02/201~ 

AUTENTICAÇÃO 
A pre~ente imagem confere com a ficha 
original arquiva a esta Serventia. 

--ela ide de F' 
------- ---------

E revente Juramentada 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL 
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Consulte esse selo em 
http://funarpen.com.br-

Avenida Brasil, nº 938 - Centro - CEP: 85501-057 - Telefone (46) 3224-5140 
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COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E 
INTANGIVEIS 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 051/2017 

1.1 Lote 04 da quadra 1523, situado à Rua Dr. João Juglair Júnior, 
Bairro São Francisco, contendo a área total de 2.160,00m 2 , 

matriculado sob número 44.596 do 1° Ofício de Registro de 
Imóveis desta Cidade e Comarca. 

1.2 Valor do metro quadrado - R$ 82,55 

1.3 Valor total - R$ 178.303,20 

1.4 Valor Avaliado: R$ 178.303,20 

Pato Branco, 22 de outubro de 2017. 

ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI 
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1° Oficio 
REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS 
Comarca de Palo Branco/PR.· 
Rua Osvaldo Aranha, 697 
CNPJ nº 77.780.781/0001-09 

TITULAR 

C/t._,,. r.e/,,a,;w>Af. g;;L,d. 
CPF 603.278.559-91 

2 de setembro de 2011. 

44.596 

MATRICULANº 

iVIÓVEL·URDANO: Lote nº 04(quatro) da quadra n" 1523(nm mil quinhentos e l'inte e irês), siia a rua DL 
loào Juglair· Junior, 11esta cidade de Pato Drailco, coi1tendo a âre..a de 2.160,0.0m 2(D.ÜIS MIL c·ENTO .E 
ESSENTA METROS QUADRADOS), sem benfeitorias, dentro dos seguintes limites e confrontações: . · 
ORTE: Confrontando coni o lote ·03: c01n_36,00111; SUL: Confi:ontando con1 a rua Dr. João Juglair Junior. 

01.11 36,00111;· LESTE: Confrontando co~n os lotes O 1 e 02, "co111 ·60:00111 e a OESTE: Coofr6ntando.co1n o lote 
5, co111 60,00111. As 1nedidas e confrqntações· foralÚ foniecidas pelas paites contratantes de acordo co111 o 
rovi1nento 11°60/05, papitulo. 16, seção 4. ite1_n 16.4.1 e Seguintes-de-06.01.05, as quaís·assu11i'iran1 i1itei1·a 
esponsabilidade pelo suprimento. Ref. R.8-22.601, do.livi·o 11°02, deste Oficio. · 

. . 

ROPRlETÁRlO: JUG~AIR CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÕES LTDA, Pessoa Juridica de Dire1t 
rivado, con1 sede na Tua Tocantins, n<'l.330, Pato Branco.PR, 'inserira no CN~J/MF sob nº Q?.863.612/0001· 
7. 
R-1144.596 - Prol. nº 161.825 - 07/10/2015 - TRANSMITENTE: J GLA R CONSTRUÇO S & 
INCORPORAÇÕES LTDA, Pessoa Jurldica de.Direito Privado, com sede na Rua Tocantins, nº 2330, 
Centro, nesta cidade de P.ato Branco-PR, inscrita no. CNPJ sob nº 07.863.61210001-57. ADQUIRENTE: 
MUNICÍPIO DE PATO BRANCO, Pessoa Jurídíca de Direito Público. Interno, com sede na Rua· 
Caram~ru, nº 27I, nesta cidade de Pato Branco-PR, inscrita .no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54. 
PERMUTA: área: 2."160,00m', sem benfeitorias. Público de ·07.01.2015. Lº 334. Fls. · 1651169. Iº · 
Tabelionato Local. VALOR: R$ 183.599,51. Foi isento o imposto de transmissãó' inter-vivos, conforme lei 
4.494/20I4. Cadastro Imobiliário, .nº 50.673600. Certidões: Cert.idão Negativa:de Tributos Municipais, nº 
6543612014. Certidão Negativa de Tributos Estaduais, nº 012682992-77, emitida em 15.12.2ôI4. Certidão 
Negativa de Débitos Federais e Dívida Ativa da União, emjtidaem 20.10.2014. Certidão Negativa da Justiça 
Federal,. emitida em 15.12.2014. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nº 72332696/2014, emitida em. 
15.12.2014. Certidão Positiva do Oficio Distribuidor, emitida em 02.12.2014. Consulta a Indisponibilidade 
em atendimento ao Provimento 3912014 do CNJ, resultado: NEGATIVO, Código Hash, nº 7dd5. 7222. 
3413. ldfc. 2ac2. 7aa2. 742d. a843. 5504. 7f5 I, emitida em 03.11.2015, às 15:56:53, por este Oficio. 
Funrejus foi pago no valor de R$ 768,37, conforme guia em ilida pelo Tabelionato. Emitida a DO!. Obrigam
se as parles pelas demais condições da escritura. ef. Mat-44.596, acima. Pato Branco, 03 de novembro de 
2015. Dou Fé. C. 4.311,98. VRC ~ R$ 720,1 O. 

Bu1~as Emol. R$3,78 FUNREJUS R$0,945: Certidão Emol. R$12,l9 FUNREJUS R$3,05; Reghtros Excedentes Emol. RS0,36 
FUNR US R$o 09: Selo R$4 o. TOTAL, Rl24 s 
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº 3uv7m.XbOpV.vkZFL, Controle: Id56F .• uml u 

Consulte esse selo em b:t't'p:L/funarp.en.co.m;br . . 

AUTENTtCAçJ.()-, 
CERTIFICO e doo íé de Qoo ap<.:ise;ile 
oõpia é a reprodução fiel dr:s ficho a 
que se relere, eJr.tr:-.ir,lt1 mjs 1umos 
do M.. 19, § 1.0 , d,~ lei 6.01 :'.frJ. 

CERTIDÃO fom•cid• "°' te""1J 
do§ 1° do Art. 19, da Lei 6J: 'l 5f73 
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COMISSÃO 

LAUDO DE AVALIAÇÃO Nº 053/2017 

1.1 Conforme avaliação do Secretário de Engenharia e Obras Frederico 
Demario Pimpão, encaminhado através do memorando interno n° 
003/2016 temos os seguintes valores: 

1.2 Barracão construído pela empresa Vila Forte com uma metragem 
total de 800,00m 2 de área construída avaliado em R$ 376,000,00 
(trezentos e setenta e seis mil reais) e 2.665,15 OOm 2 de terreno 
(Matrícula 50.584 1 o ofício de Registro de Imóveis), avaliado em 
R$ 282.241,64 (Duzentos e Oitenta e Dois mil, Duzentos e 
Quarenta e Um reais e sessenta e_ quatro centavos), totalizando 
um valor final de R$ 658,241,64 (Seiscentos e cinquenta e 
oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e 
quatro e centavos). 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2017. 

ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI 

MEMBROS: 
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MUNICÍPIO OS 

fe~~ d~~~a~~bras 
n\I l i\1.11\11\m\ 1, '11, Ct'n\t11- ~ Cff' BS,~O\ )fj[} ~ p,1\tJ \lr, íltíl • Pi"t 

.Jr, J;J) J.)!::it.lS' l'll\H'llh!id l',pllhJl1r •llí:U µr •11111l1f WWW IJ 'lu!J1,1f1r;O,f'( LJüV 11, 

Memorando Interno nº 003/2016 
Para: Setor de Controle de Bens Imóveis 
AJC: Rosangela Rossatti 

Pato Branco, 26 de agosto de 2016. 

Prezada Senhora, 

Conforme sua solicitação, informamos que os valores das obras, referentes aos dois 
barracões construidos pela Vila Forte, são de R$470,00/m2 para o de 800 m2 e de 
R$350,00/m2, para o de 300 m2. 

Frederico Demario Pimpão 
Secretario de Engenharia e Obt 

Por/. 36812014 

Atenciosamente, 

' 
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1º Ofício 
REGISTRO GERAL .DE IMÓVEIS 

Comarca de Pato Branco/PR, 
Rua Osvaldo Aranha, 697 

CNPJ N.° 77. 780. 781/0001-09 

TITULAR 

Elice Soares Ribas 
CPF 603.278.559~9 l 

20 de julho de 2016. 

(REGISTRO GERAL l ,---FJ 

MATRÍCULA Nº 50.584 

IMÓVEL URBANO: MÓDULO Nº 24 (VINTE E QUATRO), sita à Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, 
nesta cidade .e Comarca de Pato Branco - PR, contendo a área de 2.665,13m' (DOIS MIL SEISCENTOS E 
SESSENTA E CINCO METROS E TREZE CENTÍMETROS QUADRADOS), sem benfeitorias, de~tro 
dos seguintes limites e confrontações: NORTE: Por linha seca, confrontando com Reserva Legal, méditido 
30,27 metros e 13,64 metros; SUL: Por linha seca, confronta com a. Rua Pioneiro Avelino A. Chioéhelta, 
medindó 34,18 metros; LESTE: Por linha seca, confronta com o Módulo 23, medindo 39,96 metros e 25,64 
1netros; e a OESTE: Por ,linha seca, confronta Com a Reserva Parque das Taquaras, medindo 70,65 metros; 
As medidas e confrontações fora1n fornecidas pelas partes contratantes de acordo coin o provimento n.º 
249/!3, capitulo 05, seção 4, artigo 539 e seguintes do C.N - Foi·o Extrajudicial, as quais assumiram inteira 
responsabilidade pelo suprimento. Ref. Mat. 33.891 eAV.14-33.891, do livro nº 02, deste Oficio. 

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE PATO BRÁNCO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com 
sede na Rua Caramuru, Pato Branco- PR, inscrita no CNPJ sob nº 76.995.448/0001-54. 

o 
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Estado do Pnraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PROJETO DE LEI N°. 199/2017 

O Vereador Rodrigo José Correia - PSC relator nomeado para 
exarar parecer ao Projeto de Lei nº. 199/2017, vem mui respeitosamente 
requerer parecer jurídico deste, para que posteriormente possa juntamente 
com a Comissão de Justiça e Redação exarar o parecer e consequentemente o 
mesmo seguir a tramitação nesta Casa de Legislativa. 

Pato Branco, 15 de fevereiro de 2018. 

Rua Ararigbóia, 491 Fone: (46) 3224-2243 85.501-262 Palo Branco Paraná 
e-mail: legislalivo@camarapalobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 



Pato Branco, 26 de maio de 2017. 

Declaração 

Declaro para os devidos fins, que eu Roque José Schwertz, 

Brasileiro, CPF sob nº 274.340.520-15, casado com Leni Maria Pozenato 

Schwertz, CPF sob nº 396.120.409-82, Residente e domiciliados a Rua 

Fernando Ferrari, S/N, Bairro Bonatto, Município de Pato Branco-PR, 

concordo com a permuta com o município de Pato Branco, a qual é feita 

pelas seguintes áreas de propriedade do Município: 

Lote 05-B da Quadra 381, Bairro Sambugaro, com 221,25m2, avaliado 

em R$ 77.512,72. 

Parte do Lote 01 da Quadra 1798 com 300,00m2
, Bairro Pinheirinho, 

Avaliado em R$ 51.676,00. 

- Módulo vinte e quatro com 2.665,15m2 e barracão de 800,002 

avaliado em R$ 767.968,69. 

- Lote 04 da quadra 1523, Bairro São Francisco com área de 2.161,00m2 

, avaliado em R$ 216.702,40. 

- Lote 04 da quadra 68, antiga Delegacia avaliado em R$ 280.482,24. 

- Paiie da Chácara 1360 com 300,00m2 antiga casa do atleta, avaliado 

em R$ 58.000,00. 

Totalizando R$ 1.452.342,05 para negociação dividido da seguinte 

forma: 



Sendo R$1.350.000,00 dos terrenos retirados da permuta e 

R$102.342,05 das obras existentes no local. 

Atenciosamente 

/ 

Leni~zenat Se we 

CPF lb n~96.120.409-82 
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PARECER JURÍDICO 

Em atenção a solicitação emitida pelo ilustre Vereador Rodrigo José Correia -
PSC, na condição de relator da Comissão de Justiça e Redação, para que a 
procuradoria e assessoria jurídica desta Casa Legislativa, se manifeste acerca 
do PROJETO DE LEI Nº 199/2017 de autoria do Executivo Municipal, 
que objetiva repassar imóveis decorrentes da permuta efetuada com o Sr. 
Roque José Schwe1iz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, emitimos 
o seguinte posicionamento: 

A proposição legislativa em apreço, visa dar cumprimento ao disposto na Lei 
nº 4.722, de 22 de dezembro de 2015 e suas alterações, a qual estabelece que 
o pagamento do valor da diferença da avaliação dos imóveis permutados, 
apurada em favor dos permutantes Sr. Roque José Schwertz e sua esposa, no 
valor de R$ 1.262.175,42 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, cento e 
setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), se dará posteriormente por 
outros imóveis de propriedade do Município de Pato Branco. 

É com esse intuito, que o Executivo Municipal através do Projeto de Lei nº 
199/2017, pretende repassar o imóveis abaixo descritos, em favor do Sr. 
Roque José Schwertz e sua esposa, como forma de quitação do valor de R$ 
1.262,175,42, referente a diferença do valor de avaliação dos imóveis 
permutados através da Lei nº 4.722, de 22 de dezembro de 2015 e suas 
alterações, conforme relação a seguir: 

I - Imóvel Urbano: Lote nº 05-B da quadra nº 381, sito a Rua Afonso Pena, 
esquina com a Rua Paraná, nesta cidade e comarca de Pato Branco, sem 
benfeitorias, com área de 221,25 m2, constante da matricula nº 41.3 64 do 1 º 
Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em 
R$ 71.820,30 (setenta e um mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos); 

II - Imóvel Urbano: Lote nº 04 da quadra nº 68, sito na Rua Tamoio, nesta 

cidade e comarca de Pato Branco, com área de 499,20 , sem benfeitorias, ~---.· .. 
constante da matricula nº 17 .283 do 1 º Oficio de Registro Geral de Imóveis ·· ... 
da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 250.130,00 (duzentos e 
cinquenta mil, cento e trinta reais); \ \ 

. ) 

Rua Araribóia. 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: leglslatlvo@camar.apatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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III - Parte do Imóvel Suburbano: Chácara nº 136-G, situada no Distrito desta 
cidade de Pato Branco - Pr, constante da matrícula nº 22.61 O do 1 º Oficio de 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, 
com área de 300,00 m2, avaliado em R$ 53.004,28 (cinquenta e três mil, 
quatro reais e vinte e oito centavos); 

IV - Parte do Imóvel Urbano: Lote nº 01 da quadra nº 1.798, do Loteamento 
Zucco, sito a Rua Iguatemi, esquina com a Rua Tuiuti, nesta cidade e comarca 
de Pato Branco, sem benfeitorias, com área de 300,00 m2, constante da 
matricula nº 27.961 do 2° Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco, avaliado em R$ 50.676,00 (cinquenta mil, seiscentos e setenta e 
seis reais); 

V - Imóvel Urbano: Lote nº 04 da quadra nº 1523, sito a Rua Dr. João Juglair, 
nesta cidade de Pato Branco, com área de 2.160,00 m2 , sem benfeitorias, 
constante da matricula nº 44.596 do 1 º Oficio de Registro Geral de Imóveis 
da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 178.303,20 (cento e setenta e 
oito mil, trezentos e três reais e vinte centavos); 

VI - Imóvel Urbano: Módulo nº 24, sito a Rua Pioneiro Avelino A. 
Chiochetta, nesta cidade de Pato Branco - Pr, constante da matrícula nº 
50.584 do 1 º Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco,com área de 2.665,13 m2, contendo um barracão com área construída 
de 800,00 m2, avaliado em R$ 658.241,64 (seiscentos e cinquenta e oito reais, 
duzentos e quarenta e um mil e sessenta e quatro centavos). 

Os imóveis acima descritos comporão o valor da diferença da avaliação dos 
imóveis permutados, em favor do Sr. Roque e sua esposa, cujos imóveis 
recebidos em permuta pelo pelo Município serão utilizados para construção 
da Bacia de Contenção de Cheias do Bairro Bonatto. 

É o breve relatório. 

A proposição está acompanhada dos documentos indispensáveis a sua análise, \J\ 
tais como: declaração firmada pelo Sr. Roque José Schwe11z e sua esposa, 
concordando com a permuta com o Município de Pato Branco, udos de 
avaliações dos imóveis e matriculas imobiliárias. 

Rua Araribôia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e·mail: legislativo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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Pelo que se denota a permuta apresenta justificativa de interesse público, 
pois os imóveis a serem recebidos pelo Município serão utilizados para 
edificação da Bacia de Contenção de Cheias do Bairro Bonatto. 

A matéria atende ao disposto contido no artigo 69 da Lei Orgânica do 
Município de Pato Branco e no aitigo 17, inciso I, alínea "c" da Lei nº 
8.666/93 (Lei de Licitações), que respectivamente, assim preceituam: 

"Art. 69 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou 
permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa." 

"Art. 17 - A alienação de bens da Administração Pública, 
subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, 
será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 

1 - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
para órgãos da administração direta e entidades autárquicas e 
fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, 
dependerá de avaliação prévia e de licitação na modalidade de 
concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta lei;" 

O inciso X do artigo 24 do supra mencionado diploma legal, dispõe que é 
dispensável a licitação para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da Administração, cujas 
necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde 
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia. 

As disposições legais acima transcritas, possibilitam a permuta de bens 
imóveis públicos com particulares, diante a presenca do interesse público e 
atendidas as finalidades precípuas da Administração, desde que o preço 
seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia. (grifo 
nosso) 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail. leglslativo@camarapatobranco.com.br- site: www.camarapatobranco.com.br 
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Estado do Parauâ 

As avaliações dos imóveis objeto da presente permuta, efetuada por Comissão 
Permanente de Avaliação, Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação dos 
Bens Móveis, Imóveis e Intangíveis, atende aos preceitos constantes da Lei nº 
4.113, de 13 de agosto de 2013, que dispõe sobre avaliação prévia para fins e 
alienação de bens públicos municipais. 

Sob o ponto de vista redacional, recomendamos seja promovido a correção 
do valor da avaliação do imóvel descrito no inciso VI, do art. 1 º do 
Projeto de Lei em apreço, de acordo com o valor apurado no laudo de 
avaliação constante às fls. 24, nos seguintes termos: 

'' Art. 1 º ..................•....................................•.......... 

VI- Imóvel urbano: Módulo nº 24, sito a Rua Pioneiro Avelino 
A. Chiochetta, nesta cidade de Pato Branco/Pr, constante 
da matrícula nº 50.584 do 1º Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, 
com área de 2.665,13 m2 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
cinco metros e treze centímetros quadrados), avaliado em 
R$ 282.241,64 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e 
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
contendo um barracão com área construída de 800,00 m2 
(oitocentos metros quadrados), avaliado em R$ 376.000,00 
(trezentos e setenta e seis mil reais), totalizando o valor de 
R$ 658.241,64 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos 
e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos)." 

Tendo em vista que a proposição legislativa utiliza-se da expressão repasse de 
imóveis de forma genérica, não especificando a que título seria a alienação 
(venda, doação ou permuta), recomendamos seja adequada a redação da 
Súmula e do "caput" do art. 1º do Projeto de Lei em apreço, nos seguintes 
termos: 

"Súmula: Autoriza o Executivo Municipal repassar 
imóveis a título de complementação da permuta efetuada com o Senhor 
Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz.~ 

Fone· t46' 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná. 
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"Art. 1 º Autoriza o Executivo Municipal efetuar o 
repasse dos imóveis abaixo descritos, desafetados do patrimônio público, 
a título de complementação da permuta efetuada com o Senhor Roque 
José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, através da 
Lei nº 4.722, de 22 de dezembro de 2015 e suas alterações:" 

Feitas essas considerações, efetuadas as diligências de estilo, opinamos e 
exarar parecer favorável a regimental tramitação da matéria, competindo ao 
~outo Plenário desta Casa Legislativa a análise e deliber,ão de mérito. 

E o parecer, SUB CENSURA. ', 

Pato Branco, 27 de fevereiro de 2018. 

Luciano; eltr~me 
Procurad~· Leg· slativo 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco 
e-mail: leglslatlvo@camarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 

Paraná 
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ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 4.846, DE 12 DE AGOSTO DE 2016 

Altera dispositivos da Lei nº 4. 722, de 22 de 
dezembro de 2015. 

A Câmara Municipal de Pato Branco, Estado do Paraná, aprovou e eu, 
Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1° O art. 1° da lei nº 4. 722, de 22 de dezembro de 2015, passa a vigorar com 
a seguinte redação: 

"Art. 1° Autoriza o Executivo Municipal permutar o IMÓVEL URBANO: lote nº 02 
da quadra nº 682, nesta cidade e comarca de Pato Branco, com área de 705,00 
m', sem benfeitorias, constante da matricula nº 34.915 do 1° Ofício de Registro 
Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 85.692, 75 (oitenta 
e cinco mil seiscentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos); Lote nº 1 
da quadra 1.520, nesta cidade e comarca de Pato Branco, com área de 1.165,00 
m', sem benfeitorias, constante da matrícula 47.753 do 1° Oficio de Registro Geral 
de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 191.584,25 (cento e 
noventa e um mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos); 
lote nº 05 da quadra nº 1.523, nesta cidade e comarca de Pato Branco, com área 
de 3.000,00 m', sem benfeitorias, constante da matrícula nº 44.597 do 1° Oficio de 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 
420.420,00 (quatrocentos e vinte mil, quatrocentos e vinte reais); lote nº 11 da 
quadra nº 1.520, nesta cidade e comarca de Pato Branco, com área de 430,60 m', 
sem benfeitorias, constante da matrícula nº 44.572 do 1° Oficio de Registro Geral 
de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 70.812, 17 (setenta mil, 
oitocentos e doze reais e dezessete centavos); lote nº 05-A da quadra nº 381, sito 
a Rua Afonso Pena, nesta cidade e comarca de Pato Branco, com área de 7 46,25 
m', constante da matrícula nº 41.363 do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 261.448,68 (duzentos e sessenta e um 
mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos); Lote nº 10 da 
quadra nº 829, nesta cidade e comarca de Pato Branco, sem benfeitorias, com 
área de 1.339,12 m', constante da matrícula nº 13.189 do 1° Oficio de Registro 
Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 191.620,00 (cento 
e noventa e um mil seiscentos e vinte reais); Parte do lote nº 01 da quadra nº 
1. 798, nesta cidade e comarca de Pato Branco, sem benfeitorias, com área de 
400,00 m', constante da matrícula nº 27.961 do 1° Oficio de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, avaliado em R$ 66.348,00 (sessenta e seis 
mil, trezentos e quarenta e oito reais), ambos de propriedade do Município de 
Pato Branco, pela Chácara nº 115-H, constante da matrícula nº 24.147 do 1° 
Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 4.235,00 m', (Área de Preservação de Recursos Hídricos 
2.297,60 m' - Área Edificável 1.937,40 m') sem benfeitorias, avaliada em R$ 
257. 761,60 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e um reais e 
sessenta centavos); Chácara nº 116-E, constante da matrícula nº 4.953 do 1° 
Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 31.311,00 m', (Área de Preservação de Recursos Hídricos 
4.220, 70 m' - Área Edificável 4. 779,26 m') sem benfeitorias, avaliada em R$ 
566.937,34 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e 
trinta e quatro centavos); Chácara nº 115-A, constante da matrícula nº 23.190 do 
1 º Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 11.200,00 m', sem benfeitorias, avaliada em R$ 930.340,80 
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ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

(novecentos e trinla mil, lrezentos e quarenta reais e oilenta cenlavos); Chácara nº 
115-1, conslanle da malrlcula nº 23.544 do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis 
da Comarca de Palo Branco, Estado do Paraná, com área de 12.628,25 m2, (Área 
de Preservação de Recursos Hldricos 4.104,92 m' - Área Edificável 8.523,08 m') 
sem benfeilorias, avaliada em R$ 488.354,28 (qualrocenlos e oilenla e oilo mil, 
lrezenlos e cinquenla e quatro reais e vinte e oito cenlavos); Chácara nº 115, 
conslante da malrlcula nº 6.046 do 1° Oficio de Regislro Geral de Imóveis da 
Comarca de Palo Branco, Estado do Paraná, com área de 119.434,00 m2, (Área 
de Preservação de Recursos Hldricos 3.393,75 m' - Área Edificável 5.612,00 m') 
com benfeilorias, avaliada em R$ 306.707,25 (lrezenlos e seis mil, selecenlos e 
sete reais e vinte e cinco centavos); de propriedade de Roque José Schwertz e 
sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwrtz. 

Parágrafo único. O pagamento do valor da diferença da avaliação dos imóveis 
permutados, apurada em favor do Sr. Roque José Schwertz e sua esposa Lenir 
Maria Pozenallo Schwertz, no valor de R$ 1.262.175,42 (um milhão, duzentos e 
sessenla e dois mil, cenlo e setenla e cinco reais e quarenta e dois cenlavos), se 
dará posleriormente por oulros imóveis de propriedade do Munlcipio de Pato 
Branco." 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinele do Prefeilo Municipal de Pato Branco, de 12 de agosto de 2016. 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de _,~..._.i____,1_._1~~'-'..l,._cz,__q-'--l-'Lz ...... .o'-'-1g"-. _________ _ 

Pato Branco, oQ/o&{ZQl8. 

Presidente 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco- Paraná 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA - PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco - Paraná. 

Requerem sejam substituídos os imóveis: 
Lote Urbano nº. 04 da Quadra 68 localizado 
na Rua Tamoio, Matrícula nº. 17.283 do 1° 
Ofício de Registro .Geral de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, e Módulo 24 
localizado na Rua Pioneiro Avelino A 
Chiochetta, Matrícula nº 50.584 do 1° Ofício 
de Registro Geral de Imóveis da Comarca de 
Pato Branco, arrolados ao Projeto ~~l~~!; 

o-;,.;_t,-·"' 

Os Vereadores membros da Comissão de Justiça e Redação, Rodrigo 
José Correia - PSC, Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt -
PSDB e Moacir Gregolin - MDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais requerem sejam substituídos os imóveis: Lote 
Urbano nº. 04 da Quadra 68 localizado na Rua Tamoio, Matrícula nº. 17.283 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, e Módulo 24 
localizado na Rua Pioneiro Avelino A Chiochetta, Matrícula nº 50.584 do 1° Ofício de 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, arrolados ao Projeto de 
Lei nº. 199/2017, o qual autoriza o Executivo Municipal a repassar imóveis a título de 
complementação da permuta efetuada com o Senhor Roque José Schwertz e sua 
esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz. 

Tal demanda se dá em decorrência do entendimento dos membros da 
Comissão de Justiça e Redação abaixo assinados, uma vez que o imóvel da Rua 
Tamoio com área de 499,20 (quatrocentos e noventa e nove metros e vinte 
centímetros quadrados) é de suma importância para que futuramente o Executivo 
Municipal utilize para a edificação e acomodação de departamento público, associação 
ou para outra destinação pública visando o bem comum, não sendo pertinente neste 
caso permutar tal imóvel conforme proposta no Projeto de Lei em tela, pois é sabido 
que há uma grande deficiência de imóveis públicos no centro de nossa cidade, o que 
futuramente poderá dificultar a instalação de órgão de interesse coletivo. 

Já no que se refere ao Imóvel Urbano Módulo nº. 24, com área de 
2.665, 13 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco metros e treze centímetros 
quadrados) localizado na Rua Pioneiro Avelino A Chiochetta os membros da referida 
Comissão entendem que o mesmo poderá ser substituído tendo em vista que há 
diversos protocolos de solicitação de doação de imóvel públicos com a finalidade 
industrial conforme preceitua a Lei nº. 1.207 de 3 de maio de 1993, a qual institui 
normas para a doação de imóveis públicos a atividades industriais e associativas e dá 

RGR 7112018 
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Estado do Par~nã 

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA- PSC 

outras providências, logo, de extrema importância destinar o imóvel em epígrafe para 
atividade industrial. 

Requerem ainda seja informado o motivo pelo qual há diferença nos \, 
valores de avaliação realizadas em pelo Senhor Roque José Schwertz e sua esposa 
Lenir Maria Pozenato Schwertz sito ás fls.29 do PL 199/2017 em relação a avaliação 
feita pela Secretaria de Planejamento Urbano sito às fls 06 do mesmo Projeto de Lei, 
esta última por sua vez em valores menores que a avaliação feita pelo Senhor Roque 
e sua esposa Lenir. 

Diante da análise minuciosa e criteriosa dos vereadores aqui ia 
mencionados, frisamos a importância da substituição dos imóveis aqui em evidência, 
visando assim garantir o direito tanto do Senhor Roque José Schwertz e sua esposa 
Lenir Maria Pozenatto Schwertz, os quais receberão imóveis com valores atinentes a 
Chácara nº. 115-H, constante da Matrícula nº. 24.147 do 1º Ofício de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco -PR, como da própria administração pública que 
futuramente poderá precisar de terreno na área central visando melhorias no 
atendimento dos interesse sócias, e terá o terreno da Rua Tamoio à sua disposição, e 
ainda, será preservado e garantido o direito de todos que estão buscando a doação de 
um imóvel urbano para desenvolver atividades industriais, destinando assim 
corretamente o Imóvel Urbano Módulo 24 aqui já citado. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 07 de março de 2018. 

Carlinho Anto azzo 
Vereador - PROS 

R AÀ>u·~ CQ.Nt 0 .'o 
RodrigJosé Correia 

Vereador- PSC 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINETE DO PREFEITO 

Ofício nº 61/2018/GP Pato Branco, 8 de março de 2018. ~l t< 
f~ . $. 

Senhor Presidente, 

·~ r--' o 

~~ 

Dirigimo-nos a Vossa Excelência e demais pares dessa Augusta Casa para solicitar1, 
'-'' 

que seja apreciada êif'i'(~]f~.~í.íí:lôdjftC:átiváaoiProjeto de Lei anexo a Mensagem nº 116//2017, de 15~ 
de dezembro de 2017, especificamente no Inciso VI, passando a viger com a seguinte redação: ~ 

V [._ "<"\ <?. -l 'a '2l 1 W!í+-
1. Imóvel Urbano: Módulo nº 24, sito a Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, 

nesta cidade de Pato Branco/PR, constante da Matrícula nº 50.584 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área 2.665, 13m2 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco 
metros e treze centímetros quadrados), avaliado em R$ 282.241,64 
(duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e 
quatro centavos), contendo 1 (um) barracão construído pela Empresa Vila 
Forte com metragem total de 800,00m2 (oitocentos metros quadrados) de 
área construída, avaliado em R$ 376.000.00 (trezentos e setenta e seis mil 
reais), totalizando um valor final de R$ 658.241,64 (seiscentos e cinquenta e 
oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos). 

Agradecemos e nos colocamos a inteira disposição para esclarecimentos que por 

ventura se fizerem necessários. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 

JOECIR BEERNARDI 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 

'.Prefeito 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 • Pato Branco • Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 



COM1SSÃO PERMANENTE DE AV ALTAÇÃO, 
RECONHECIMENTO, MENSURAÇÃO E 
EVIDENCIAÇÃO DOS BENS MÓVEIS, IMÓVEIS E 
INTANGIVEIS 

LAUDO O!: ÂVALIAÇÃO Nº 053/2017 

1.1 Conforme avaliação do Secretário de Engenharia e Obras Frederico 
Oemario Pimpão, e.ncaminhado através do rnernorando interno nº 
003/2016 ternos os seguintes Vi:llores: 

1.2 Barracão construído pela empresa Vifa Forte cotn utna metragem 
total de soo,oom2 de árei:l construída avi:llíi:ldo em R$ 376,000,00 
(trezentos e setenta e seis mil. rei:lis) e 2.665,15 oom2 de terreno 
(Matrícula 50.584 1 o ofício de Registro de Imóveis), avaliado ern 
R$ 2~2.241,64 (Duzentos e Oltentêl e Dois mil, Duzentos e 
Quarenta e Um reais e sessenta e. quatro centavos), totalizando 
um v13Jor final de R$ 658,241,64 (Seiscentos e cinquenta e 
oíto mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e 
quatro e centavos). 

Pato Branco, 22 de Novembro de 2017. 

~Ui 1 
S ECR ~:i\R.fA 

ROSANGELA DA SILVA ROSSATTI 

MEMBROS: 
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MUNICÍPIO og 

PATO BRANCO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Oficio nº 13/201 BIDA Palo Branco, 2 de abril de 201 B. 

ó 
'~·l 

~ 
i!;e ;g ·-Senhor Presidenle, 

~ 
Informamos aos lluslres vereadores resposlas relativas ao Oficio nº 101/2018-DL, % 

de 13 de março de 2018: ~ 

1. Do vereador Carllnho Antonio Polazzo - PROS solicilando que alravés do departamenlo 
competente providencie a execução de limpeza nas ruas no Loteamento Paulafonso. A 
solicitação é dos moradores, os quais tem informado esta Casa de Leis a respeilo da 
conllnua sujeira nas ruas e lotes do referido loteamento. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

2. Do vereador Carllnho Antonio Polazzo - PROS solicllando que providencie a instalação 
de lixeiras ao longo do Bosque no Bairro Planalto. A solicitação é dos moradores do Bairro e 
visitantes, que não conlam com um local adequado para o descarte do lixo, e visa, também, 
contribuir para que o espaço voltado ao lazer de inúmeras familias seja mantido limpo. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

3. Do vereador Joeclr Bernard! • SD, atendendo pedido da população, solicllando que alravés 
do departamento competente, providencie a inclusão da Rua Castro Alves, entre os Bairros 
San lo AnlOnlo e Alvorada, no Programa Asfalto 100%. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o doGumento 
anexo. 

4. Do vereador Joeclr Bernard! • SD, alendendo pedido do Senhor DelvinoLonghi, solicitando 
que através do departamento competente, providencie a inclusão no Programa Asfalto no 
Campo, de trecho de aproximadamente 2.300m (dois mil e trezentos melros), na 
Comunidade de São João Balista, do prolongamento do asfalto já existente. Juslificamos o 
pedido, pois existem· diversos aviários neste trecho, e há uma grande circulação de 
caminhões, sendo de suma importância a pavimentação asfáltica, tanto para produto es 
quanto para os moradores. ' 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o docume to 
anexo. 

A Sua Excelência o Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal 
Palo Branco - PR 

s 



6. Do vereador Joeclr Bernard! - SD, atendendo pedido da população, solicitando que através 
do departamento compelente, providencie a inclusão no Programa Asfalto 100%, do trecho 
entre a Rua do Prfncipe até a Rua Máximo Sloboda, no Bairro São Cristóvão. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

6. Do vereador Joeclr Bernard! - SD, reiterando pedidos anteriores, atendendo pedido da 
população, solicitando que através do departamento compelente, providencie a pintura 
horizontal ou a colocação de placas na Comunidade de Nossa Senhora do Carmo, 
indicando ÁREA ESCOLAR, afim de que os condutores reduzam a velocidade, 
proporcionando maior segurança aos alunos e funcionários. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

7. Do vereador Joeclr Bernard! - SD, atendendo pedido da população, solicitando que através 
do departamento competente, providencie a colocação de placa Indicando ROTATÓRIA, na 
estrada de acesso à Linha Brasmeck, na Comunidade do Passo da Ilha. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

8. Do vereador Joeclr Bernard! - SD, atendendo pedido da população, solicitando que através 
do departamento compelente, analise · a possibilidade de instalação de redutor de 
velocidade na Rua João Pessoa, próximo à Rua Raimundo Cadorln, no Bairro Santa 
Terezinha. Devido à alta velocidade empregada pelos motoristas o número de acidentes só 
vem aumentando, observando-se então a real necessidade da implantação de um redutor 
de velocidade no local. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

9. Do vereador José Gllson Feitosa da Silva - PT solicitando que alravés do departamento 
competenle, envie a esta Casa de Leis relação discriminada contendo o valor gasto com a 
coleta de lixo (tanto reciclavei quanto orgânico) nos anos de 2014 até 2017. O pedido 
justifica-se para o devido acompanhamento. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

10. Do vereador José Gllson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do departamento 
competente, sejam tomadas providências e posteriormente enviar a esta Casa de Leis, 
cópia da notificação direcionada à empresa contratada para efetuar os reparos no asfalto na 
Rua Argentina, Bairro Jardim das Américas, entre as Ruas Clarice Soares Cerqueira e 
Uruguai. Apavimentação asfáltlca foi executada há pouco tempo e a referida rua se 
encontra com vários vfcios de construção, conforme fotos: 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

11. Do vereador José Gllson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do departamento 
competente, sejam tomadas providências e posteriormente enviar a esta Casa de Leis, 
cópia da notificação direcionada à empresa contratada para efetuar os reparos no asfalto na 
Rua Venezuela, Bairro Jardim das Américas, ·entre as Ruas Clarice Soares Cerqueira e 
Visconde de Nácar. Apavimentação asfáilica foi execulada há pouco tempo e a referida rua 
se encontra com vários vfcios de construção, conforme fotos: 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

12. Do vereador José Gilson Feitosa da Sllv11 - PT solicitando enviar a esta Casa de Lei 
relação dos valores arrecadados com emolumentos junto ao carnê de IPTU - lmpo 
Predial e Territorial Urbano, discriminando os anos d e 2014, 2015, 2016, 2017, 



emolumentos da taxa de iluminação pública e emolumentos da laxa de coleta de lixo. O 
pedido juslifica-se para o devido acompanhamento. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasla, de acordo com o documento 
anexo. 

13. Do vereador Jos~ Gllson Feitosa da Siiva ·PT solicilando que alra\/és dei departamento 
competente providencie a subslllulção da lâmpada no poste de iluminação públlcana Rua 
Conslante Andreatla, em frente a residência nº 32, no Bairro Santa Terezinha. ·O pedido 
jusllnca-se, devido demanda· da população que sente-se insegura em transllar pelo local 
devido a falta de iluminação pública (demanda em anexo). 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

14. bo vereador José Gllson Feitosa da Siiva • PT solicitando que alravés do departamento 
compelente, sejam tomadas providências visando a nolificação do responsável pelo Lote nº 
13, Quadra 644, no Bairro Planalto, para manutenção da calçada. O pedido fundamenta-se 
na Lei 3.037/2008, que dispõe sobre a padronização das calçadas, além da solicitação de 
moradores do Bairro Planalto. Vaie salientar, que em Orlcio Resposta 96/2017/DA, item 5, 
datado de 5 de outubro de 2017, o Secrelário Frederico Demario Pimpão justificou que seria 
realizado levantamento e as medidas cablvels seriam tomadas, entrelanlo, até o momento 
nenhuma medida foi tomada para solucionar o problema. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

16. Da vereadora Marines Boff Garhardt - PSDB solicitando que através do. departamento 
compelente se manifeste a respeito do processo nº 380172 da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente. A solicllação foi protocolada dia 12 de janeiro de 2018 e até o presente momento 
não temos Informações a respeilo da resolução do problema. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

16. Do vereador Moaclr Gregolln • MDB, atendendo pedido dos moradores, solicitando que 
através do departamento competente, providencie a limpeza dos lotes urbanos de 
propriedade do municlpio, na Rua das Andorinhas, em frente a residência nº 999; na 
quadra entre a Rua das Andorinhas e Rua Emilia Rosa Pielrobeli, com frente para a Rua 
Abllio Parzlanelo. Jusllficamos o pedido tendo em vista que os referidos imóveis encontram
se tomados pela vegetação, fazendo com que se proliferem insetos e animais peçonhentos, 
além de estar sendo usado para ações de marginais que utilizam o local para esconder 
produtos de furtos. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

17. Do vereador Moacir Gregotln • MDB, atendendo pedido de moradores, solicitando que 
através do departamento compelente sejam fellas melhorias na llumlnaçllo pública na 
região do Loteamento Paulafonso. Justificamos o pedido tendo em vista que em 
levanlamenlo feito por moradores, e pelo vereador proponente, constatou-se que existe 
ruas totalmente sem iluminação pública, como exemplo a Rua Alexandre Portel 
aproximadamente 50 (cinquenta) lampadas que não acendem. 
Resposta: Efetuada pela Secrelaria responsável pela Pasta, de acordo com o docume 
anexo. 



1 O. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC solicitando que através do departamento 
competente notifique todos os proprietários de terrenos baldios e chácaras nas Ruas Jacó 
Morelatto e Vicente Decol, para que realizem a limpeza, e posteriormente encaminhar cópia 
de todas as notificações para esta Casa de Leis. A solicitação se faz pois o mato alto traz 
inúmeros transtornos para os moradores das residências vizinhas, sendo inclusive um local 
propicio para a proliferação de Insetos e animais peçonhentos. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

19. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC solicitando que através do departamento 
competente, providencie os serviços de manutenção e troca de lilmpadas r\a Rua João 
Pessoa, em frente ao nº 671, bem como na Rua Visconde de Tamandaré, esquina com Rua 
Araucária. As lâmpadas queimadas trazem transtornos para a população, ,pois com a falta 
de iluminação os munfclpes não conseguem se locomover ·com a segurança adequada, 
ficando assim expostos a diversos perigos. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

20. Do vereador Rodrigo José Correia • PSC solicitando que providencie, com urgência, o 
patrolamento de um trecho da Rua Arquimedes Gobatto, Bairro Bela Vista, até a Rua Áurea 
Zandoná, no Bairro Planalto. A solicitação é dos moradores, visto que a rua em questão não 
possui pavimentação, e esta melhoria visa proporcionar segurança a todos. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo . 

. 21. Do vereador Rodrigo José Correia - PSC solicitando que seja analisado e posteriormente 
encaminhado a esta Casa de Leis parecer relativo ao Projeto de Lei nº 176/2017, de 
autoria dos vereadores Joeclr Bernardi - SD, Marines Boff Gerhardt - PSDB e Moacir 
Gregolin - PMDB (cópia anexa), que dispõe sobre destinação gratuita de vagas nos 
espaços públicos municipais que contenham piscinas e oufros equipamentos aquáticos para 
pacientes da rede municipal de saúde, em tratamentos para reabilitação flslca. A referida 
manifestação é de suma importância para que posteriormente os membros da Comissão de 
Justiça e Redação possam exarar o parecer sobre a matéria. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

22. Do vereador Ronalce Moaclr Dalch!avan - PP solicitando que através do departamento 
competente, providencie notificação do proprietário do lote nº 1, quadra 1450, esquina da 
Rua Marechal Deodoro com Rua dos Andradas, no Bairro Cristo Rei, para que retire a 
plantação de milho que está sobre o passeio. Justificamos o pedido, atendendo solicitação 
dos moradores, pois o proprietário do referido lote estendeu sua plantação de milho até o 
espaço destinado ao passeio, não respeitando as dimensões das calçadas determinadas 
pela legislação municipal. Devido à urgência da realização deste serviço, por entender que 
que os moradores não tem espaço para transitar em segurança, solicitamos também que o 
departamento competente (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) faça a retirada da 
plantação até que o proprietário seja notificado. Ver fotos: 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

23. Do vereador Vllmar Maccarl - PDT solicitando que através do departamento competente 
viabilize com urgência a manutenção do calçamento na Travessa Esperanto (e/ou Travessa 
da Garagem), entre as Ruas Tapejara e Tapajós, no Centro. Trata-se de uma reivindicação 
dos moradores que requerem a manutenção dessa travessa, pois não tem pavimentação e 
iluminação pública, e nos dias de .chuva com a enxurrada desce terra e pedras na 
residências da Rua Tapejara prejudicando os moradores, bem como solicitam a execuçã 
da obra do asfalto, garantindo assim a segurança a lodos. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documen 
anexo. 



24. Do vereador Vllmar Maccari - PDTsollcllando que através do departamento competente, 
providencie a mudança de local do contalner de lixo reciclável na Rua Barão do Rio Branco, 
portão de salda de veículos da Capei. O pedido justifica-se tendo em vista que o cóntalner 
foi colocado em frente ao portão de acesso de veiculas da Capei prejudicando a visibilidade 
dos motoristas. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

26. Dos vereadores Moaclr Gregolln - MDB e Rodrigo José Correia - PSC solicitando que 
através do departamento compelente, providencie uma c;:irga de pedra rachão para dreno 
no Monge Ecológico no Lago no Bairro Gralha Azul. O pedido é dos membros da 
Associação dos Moradores do Bairro, vez que no local há um Monge Ecológico de controle 
de fluxo de água, entretanto por vezes o material que é colocado dentro do Monge para o 
controle da água é retirado e consequentemente Ioda a água acaba vazando. 
Resposta:· Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

26. Dos vereadores Rodrigo José Correia - PSC e Moacir Gregolln - MDB solicitando que 
através do .departamento compelente providencie os serviços de limpeza no Parque e no 
. Lago junto ao Bairro Gralha Azul. No local há muito maio e lixo espalhados trazendo 
. diversos transtornos às pessoas que utilizam este espaço bem como para os moradores 
vizinhos. Sabemos que o lixo é um grande problema tanto para o .meio ambiente como para 
as pessoas, logo, é de suma importância a realização da limpeza visando garantir a 
preservação do meio ambiente e propiciar o bem estar de toda a população. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

27. Dos vereadoresFabrlcio Prels de Mello - PSD e José Gilson Feitosa da Siiva -
PTsolicitando enviar cópia do ato de instauração de sindicância, que tem por objetivo apurar 
passiveis irregularidades funcionais na Secretaria Municipal de Saúde, no que se refere à 
aquisição e entrega de medicamentos e de materiais médico hospitalares, bem corno, no 
Departamento de Iluminação Pública. A sollcllação justifica-se para o devido 
acompanhamento da sindicância. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo corn o documento 
anexo. · 

28. Dos vereadores Ronatce Moaclr Dalchlavan - PP e Vlltnar Maccarl • PDT solicitando que 
através dos departamentos competentes (Secretaria Municipal de Engenharia, Obras e 
Serviços Públicos e Secretaria Municipal de Meio Ambiente), sejam tornadas providências 
para sanar o problema de alagamento ocasionado pelo Rio Ligeiro, no trecho da Rua Doutor 
Francisco Balirão, próximo ao nº 855, Bairro Industrial. Justificamos o pedido, atendendo 
solicitação dos moradores, os quais execulararn obras sobre o rio, diminuindo assim o 
espaço para o curso da água. Por isso, ern dias de chuva a água não tem para onde escoar 
e acaba subindo, invadindo as casas localizadas no referido endereço e causando diversos 
danos nos imóveis destes moradores. É necessário que as duas Secretarias (Engenharia, 
Obras e Serviços Urbanos, e Meio Ambiente) ern conjunto, busquem urna solução para 
sanar este problema. Ver fotos: 
Resposta: Efetu!)da pela Secretaria responsável pela Past!'I, de acordo corn o documento 
anexo. 

29. Dos vereadores Ronalce Moacir Dalchlavan - PP e Vllmar Maccarl - PDT solicitando que 
através do departamento competente, providencie urn espaço flsico maior para o 
funcionamento da Sala do Empreendedor, que atende os MEls - Microempreendedore 
Individuais, bem corno sejam disponibilizados mais funcionários para trabalhar no referi 
setor. Justificamos o pedido, tendo ern vista que no inicio das atividades da Sala o 
rnpreendedor, existiam apenas 600 Microernpreendedores no rnuniclpio. Porém, atualrne 
existem 3.300. Por conta disto, a Sala do Empreendedor já realizou mais de 



40.000 atendimentos desde 2014, realizando hoje cerca de 130 atendimentos por dia. 
Sendo assim, torna-se exlremamenle necessário disponibilizar uma sala maior, pois o 
espaço flslco atual não comporta mais a demande deste setor. Além. disso; desde o Inicio 
do seu funcionamento, o setor conta com apenas uma funcionária e uma estagiária. 
Considerando o aum~nto significaUvo nos atendimentos, é urgente a necessidade de 
disponibilizar também mais funcionários. · 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. · 

30; Dos vereadores Joeclr Bernard! - SD e Ronalce Moaclr Dalchlavan - Pp, atendendo 
pedido da populaçã.o, solicitando que através do departamento competente, providencie a 
Inclusão no Programa Asfalto 100%, da Rua Máximo Sloboda, com inicio na Rua da 
República até o nº 30 da Rua Máximo Sloboda, no Bairro São Cristóvão. Justificamos o 
pedido pois, 11este endereço (~ua. Máximo l?loboda nº 30) será construida uma fábrica de 
estofados, empregando aproximadamente 70 pessoas, tendo támbém um grande fluxo de 
caminhões. O calçamento existente encontra-se em péssimas condições de trafegabilidade . 

. Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o .documento 
anexo. 

31. Dos vereadores José Gllson Feitosa da Silva - PT, Moaclr Gregolin - MDB e Ronalce 
Moaclr Dalchlavan - PP solicitando que através do departamento competente, realize 
estudo técnico visando a realocação da lombada que está em frente à garagem do 
Condomlnio Cristo Rei, 143, na Rua Antonio Ascarl, Bairro Cristo Rei, para outro local na 
mesma rua. Justificamos o pedido, atendendo solicitação dos moradores, pois a lombada 
em frente à garagem do Condomlnio, prejudica o acesso dos moradores. 
Résposta: Efetuada pela Secretaria responsãvel pela Pasta, d9' acordo com o documento 
anexo. 

32. Dos vereadores Joéclr Bernard! - SD, Moacir Gregolin - MDB e Ronalce Moaclr 
Gregolln - MDB, reiterando pedidos anteriores, atendendo pedido da população, solicitando 
que através do departamento competente, providencie a Inclusão no Programa Asfalto 
100%, da Rua ltá, entre.os Bairros· Santo Antônio e Alvorada. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

33. Dos vereadoresCarllnho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt -
PSDB,Moacir Gregolln - MDB, Rodrigo José Correia - PSC e Ronalce Moaclr 
Dalchlavan - PP, membros da Comissão de Justiça e Redação, solicitando que providencie 
a substituição dos Imóveis: Lote Urbano nº. 04 da Quadra 66 localizado na Rua Tamoio, 
Matrícula nº. 17.263, do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Palo Branco 
- PR, e Módulo 24 localizado na Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Matricula nº 50.564, do 
1° Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, arrolados ao 
Projeto de Lei nº 199/2017, Mensagem nº 11512017, que autoriza o Executivo Municipal 
repassar os imóveis decorrentes da permuta efetuada com o Senhor Roque José Schwertz 
e sua esposa Lenir Maria PozenattoSchwertz. Tal demanda se dá em decorrência do 
entendimento dos membros da Comissão de Justiça e Redação, uma vez que o imóvel da 
Rua Tamoio com áreá de 499,20 (quatrocentos e noventa e nove metros e vinte cenlimetros 
quadrados) é de suma importância para que futuramente o Executivo Municipal utilize para 
a edificação e acomodação de departamento público, associação ou para outra destinação 
pública visando o bem comum, não sendo pertinente neste caso permutar tal imóvel 
conforme proposta no Projeto de Lei em tela, pois é sabido que há uma grande deficiência 
de imóveis públicos no centro da cidade, o que futuramente poderá dlHcullar a Instalação de 
órgão de Interesse coletivo. Já no que se refere ao Imóvel Urbano Módulo nº. 24, com ãre 
de 2.665, 13 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco metros e treze centlmelros quadrados 
localizado na Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, os membros da Comissão entendem que . 'J 



o mesmo poderá ser substituldo tendo em vista que há diversos protocolos de solicitação de 
doação de imóvel público com a finalidade Industrial, conforme preceitua a Lei nº. 1.207, de 
3 de maio de 1993, que institui normas para a doação de imóveis públicos a atividades 
industriais e associativas, logo, de extrema importância destinar o Imóvel em epigrafe para 
atividade industrial. Requerem ainda os vereadores proponentes, Informar esta Casa de 
Leis o motivo pelo qual hã diferença nos valores de avaliação realizadas pelo Senhor Roque 
José Schwertz e sua esposa Lenlr Maria PozenatoSchwertz, sito às tis. 29 do Projeto de Lei 
nº 199/2017, em relação a avaliação feita peja Secretaria de Planejamento Urbano sito às 
ns. 6, esta última por sua vez em valores menores que a avaliação feita pelo Senhor Roque 
e sua esposa Lenir. Diante da análise minuciosa e criteriosa dos vereadores, frisamos a 
importância da substituição dos imóveis, visando assim garantir o direito t;mto do Senhor 
Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria PozenaHoSchwertz, os quais receberão 
imóveis com valores atinentes a Chácara nº 115-H, constante da Matrícula nº. 24.147, do 1º 
Oficio de Imóvel:; da Comarca de Pato Branco - PR, como da própria administração pública 
que luluramente poderá precisar de terreno na área central visando melhorias no 
atendimento dos Interesse sociais, e terá o terreno da Rua Tamoio à sua disposição, e 
ainda, será preservado e garantido o direito de todos que estão buscando a doação dé um 
imóvel urbano para desenvolver atividades industriais, destinando assim corretamente o 
Imóvel Urbano Módulo 24. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

Respeitosamente, 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 021-R/2018 

De: Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 21 de Março de 2018. 
Ref: RESPOSTA GAMARA 

Vimos através deste, responder ao ofício nº 101/2018-DL, item 33 solicitado pelos 

Vereadores Carlinho Antonio Polazzo,Marines Boff Gerhardt, Moacir Gregolin, Rodrigo José 

Correia e RonalceMoaclr Dalchiavan: 

- Lote 04 da Quadra 68, " Entendimento da Comissão de Justiça e Redação que este 

imóvel é de suma Importância para acomodar departamento Público", salientamos que já 

houve devolução do imóvel por não atender as medidas pertinentes a edificação de órgão 

Público. 

- Módulo 24 Parque Industrial Planalto, entendemos a carência de barracões 

Industriais, mas ouve uma diflcil negociação para enfim quitar a divida com o Sr Roque e sua 

esposa, sendo esta nossa úllima negociação, analisamos que a bacia de contenção do Bairro 

Bonatto é questão de utilidade Pública declarada, necessitando de tal tratamento pelos nobres 

Vereadores. 

- Quanto aos valores apresentados na Declaração do Sr. Roque, sito folha 29 e folha 

06, ouve um erro de digitação, podendo ser visualizados nos Laudos de Avaliação, 

devidamente emitido pela comissão. Estamos encaminhando a Declaração assinada e correta 

para sanar dúvidas. 

Atenciosamente, 



MUNICÍPIO DE 

e PATO BRANCO 
-
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. Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 096-R/2017 

De: Secretaria de Planejamento Urbano I Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 27 de novembro de 2017. 
Ref: Permuta de terrenos - bacia de contenção de cheias do Bairro Bonatto 

Venho através deste, informar os Imóveis com respectivos valores para negociação 

final da permuta de terrenos, para a edificação da Bacia de Contenção de Cheias do Bairro 

Bonatto, conforme já encaminhado para Assessoria Jurídica de Gabinete, através do 

memorando 038-R de 26 de maio de 2017, solicitamos urgência para atendermos o Ministério 

Público, conforme Oficio nº 444/2017 de 13 de novembro de 2017. 

• Lote 05-B da Quadra 381 com 221,25m2 sendo avaliado em R$ 71.820,30 

• Parte do Lote 01 da Quadra 1798 com 300,00m' sendo avaliado em R$ 50.676,00 

• Módulo 24 com 2.665, 15m2 e barracão de 800,00m' avaliados em R$ 658.241,64 

• Lote 04 da Quadra 1523 com 2.161,00m2 sendo avaliado em R$ 178.303,20 

• Lote 04 da Quadra 68 com 499,20m' sendo avaliado em R$ 250.130,00 (antiga 

delegacia) 

• Parte da Chácara 136-G com 300,00m' sendo avaliada em 53.004,28 (antiga casa do 

atleta) 

Totalizando R$ 1.262.175,42, salientamos que esses valores são atualizados, conforme 

laudos anexo. 

Atenciosamente, 

Rosangela ~S;;va Rossatll 

Chefe da Divisão da Urbanismo 



Pato Branco, 18 de dezembro de 2017. 

Declaração 

Declaro para os devidos fins, que eu Roque José Schwertz, 

Brasileiro, CPF sob nº 274.340.520-15, casado com Leni Maria Pozenato 

Schwertz, CPF sob nº 396.120.409-82, Residente e domiciliados a Rua 

Fernando Ferrari, S/N, Bairro Bonatto, Municfpio de Pato Branco-PR, 

concordo com a permuta com o municfpio de Palo Branco, a qual é feita 

pelas seguintes áreas de propriedade do Municfpio: 

• Lote 05-B da Quadra 381 com 221,25m2 sendo avaliado em R$ 71.820,30 

• Parte do Lote 01 da Quadra 1798 com 300,00m' sendo avaliado em R$ 50.676,00 

• Módulo 24 com 2.665, 15m' e barracão de 800,00m' avaliados em R$ 658.241,64 

• Lote 04 da Quadra 1523 com 2.161,00m' sendo avaliado em R$178.303,20 

• Lote 04 da Quadra 66 com 499,20m' sendo avaliado em R$ 250.130,00 (antiga 

delegacia) 

• Parte da Chácara 136-G com 300,00m' sendo avaliada em 53.004,28 (antiga casa 

do atleta) 

Totalizando R$ 1.262.175,42, salientamos que esses valores são atualizados, 

conforme laudos anexo. 

CPF s b nº 396.120.409-82 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA- PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 

APROVADO 
Data ..' . '{)( 

Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco - Paraná. Assinatura 
GÁ,MARA MUNICIPAL-

Reiterando: Requerem sejam substituídos os 
imóveis: Lote Urbano nº. 04 da Quadra 68 
localizado na Rua Tamoio, Matrícula nº. 
17 .283 do 1° Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, e 
Módulo 24 localizado na Rua Pioneiro Avelino 
A. Chiochetta, Matrícula nº 50.584 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, arrolados ao 
Projeto 199/2017. 

Os Vereadores rnemimTO:s~ªi~'ªln:JM"ªXlijl~fil~11.a~t!R§]!ªç'ãQ'ji Rodrigo 
José Correia - PSC, Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt -
PSDB e Moacir Gregolin - MDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais reiteram o pedido para que sejam substituídos os 
imóveis: Lote Urbano nº. 04 da Quadra 68 localizado na Rua Tamoio, Matrícula nº. 
17.283 do 1° Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, e 
Módulo 24 localizado na Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Matrícula nº 50.584 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, arrolados ao 
Projeto de Lei nº. ·1;m·372DT7, o\qual autoriza o Executivo Municipal a repassar imóveis 
a título de complementação da permuta efetuada com o Senhor Roque José Schwertz 
e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz. 

Tal demanda se dá em decorrência do entendimento dos membros da 
Comissão de Justiça e Redação abaixo assinados, uma vez que o imóvel da Rua 
Tamoio com área de 499,20 (quatrocentos e noventa e nove metros e vinte 
centímetros quadrados) é de suma importância para que futuramente o Executivo 
Municipal utilize para a edificação e acomodação de departamento público, associação 
ou para outra destinação pública visando o bem comum, não sendo pertinente neste 
caso permutar tal imóvel conforme proposta no Projeto de Lei em tela, pois é sabido 
que há uma grande deficiência de imóveis públicos no centro de nossa cidade, o que 
futuramente poderá dificultar a instalação de órgão de interesse coletivo. 

Já no que se refere ao Imóvel Urbano Módulo nº. 24, com área de 
2.665, 13 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco metros e treze centímetros 
quadrados) localizado na Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta os membros da referida 
Comissão entendem que o mesmo poderá ser substituído tendo em vista que há 
diversos protocolos de solicitação de doação de imóvel públicos com a finalidade 
in ustrial conforme preceitua a Lei nº. 1.207 de 3 de maio de 1993, a qual institui Cl 
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GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA- PSC 

normas para a doação de imóveis públicos a atividades industriais e associativas e dá 
outras providências, logo, de extrema importância destinar o imóvel em epígrafe para 
atividade industrial. 

Requerem ainda seja informado o motivo pelo qual há diferença nos 
valores de avaliação realizadas em pelo Senhor Roque José Schwertz e sua esposa 
Lenir Maria Pozenato Schwertz sito às fls.29 do PL 199/2017 em relação a avaliação 
feita pela Secretaria de Planejamento Urbano sito às fls 06 do mesmo Projeto de Lei, 
esta última por sua vez em valores menores que a avaliação feita pelo Senhor Roque 
e sua esposa Lenir. 

Diante da análise minuciosa e criteriosa dos vereadores aqui já 
mencionados, frisamos a importância da substituição dos imóveis aqui em evidência, 
visando assim garantir o direito tanto do Senhor Roque José Schwertz e sua esposa 
Lenir Maria Pozenatto Schwertz, os quais receberão imóveis com valores atinentes a 
Chácara nº. 115-H, constante da Matrícula nº. 24.147 do 1° Ofício de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco -PR, como da própria administração pública que 
futuramente poderá precisar de terreno na área central visando melhorias no 
atendimento dos interesse sócias, e terá o terreno da Rua Tamoio à sua disposição, e 
ainda, será preservado e garantido o direito de todos que estão buscando a doação de 
um imóvel urbano para desenvolver atividades industriais, destinando assim 
corretamente o Imóvel Urbano Módulo 24 aqui já citado. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 5 de abril de 2018. 

~ (i9Ntp:o. 
ROdriQJosé Correia 

Vereador- PSC 

úÍfnu,,,. ~ f ,U Marines Bottrh éít 
Vereador- ps· B 

Carlinho A om olazzo 
Vereador - PROS 

regolin 
r-MDB 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Oficio nº 24/2018/DA Pato Branco, 3 de maio de 2018. 

Senhor Presidente, 

Informamos aos ilustres vereadores respostas relativas ao Oficio nº 199, de 12 de abril 
de 2018: 

1. Do vereador Carlinho Antonio Polazzo - PROS solicitando que providencie a execução dos 
serviços de manutenção na pavimentação asfáltica na Rua Tapejara, Centro. Trata-se de uma 
via importante, no centro da cidade, com grande fluxo de veiculas e pedestres, assim a referida 
manutenção deve ser realizada com a maior brevidade possfvel. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

2. Do vereador Claudemir Zanco - PDT solicitando que através do departamento competente, seja 
feita a alteração de zoneamento do terreno (ou quadra) onde está localizado o clube da 
Associação de Idosos do Bairro Planalto, para Zona Comercial. Justificamos este pedido, pois 
estamos aguardando por parte do município o envio da lei de revitalização do Plano Diretor. Esta 
solicitação atende pedido do Senhor Ozair de Jesus Gomes de Wilt, membro do clube de idosos, 
alegando que estão sem um local para realizar os eventos, e com a alteração da área de 
zoneamento acreditamos ser possfvel a reabertura do Clube, que está fechado após notificação 
do Ministério Público. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

3. Do vereador Fabrlcio Preis de Mello - PSDsolicitando enviar a esta Casa de Leis informações 
referentes ao Bosque Municipal Pioneiro Jacy Rodrigues Ferreira, entre os Bairros Novo 
Horizonte, Bonatto e Cristo Rei, as quais sejam: informar se há possibilidade de investimentos 
para este parque (em caso afirmativo incluir o mesmo no cronograma de projetos e ações 
realizadas pelo municlpio); informar se o Municlpio tem realizado ações de preservação e 
benfeilorias no Bosque, desde a sua criação através da Lei nº1970/2000. A solicitação justifica
se, tendo em vista que os moradores dos Bairros poderiam desfrutar de uma excelente área de 
preservação, pois o local tem a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natur~,a. 
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização p a 
objetivos educacionais, recreativos e científicos. 1 

Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o docume . , 
anexo. 

A Sua Excelência o Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal 
Pato Branco - PR 



4. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do departamento 
competente, seja enviada a esta Casa de Leis a justificativa para pedido de devolução do 
Projeto de Lei nº 42/2018, Mensagem nº 23/2018, que autoriza o Executivo Municipal a abrir 
Crédito Especial no exercício de 2018, no valor de R$ 4.388.335,00 (quatro milhões trezentos e 
oitenta e oito mil trezentos e trinta e cinco reais) e dá outras providências, conforme Oficio nº 
107/2018/GP, de 6 de abril de 2018. O pedido justifica-se para o devido acompanhamento. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

5. Do vereador José Gilson Feitosa da Silva - PT solicitando que através do departamento 
competente (Secretaria Municipal de Agricultura), seja efetuado o cascalhamento na Rua 
Alcides Agostinho Maggioni, no final da Rua Vinicius Cadorin, no Bairro Cadorin. Justificamos o 
pedido tendo em vista que a rua está intransitável, conforme fotos, sem o devido calçamento, 
muita areia, prejudicando os moradores. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

6. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP solicitando enviar a esta Casa de Leis 
informações a respeito do imóvel entre a Avenida Tupi e a Rua Tocantins, lateralmente à igreja 
matriz São Pedro Apostolo, lote 04 da quadra 14, com área de 2.230 metros quadrados, 
matriculado sob nº 22.501, do 1° Oficio do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco, Estado do Paraná, conforme segue: informar os motivos da suspensão processual; 
informar se foi efetivado o pagamento da diferença do valor da desapropriação, apurado 
mediante avaliação judicial e, posteriormente acordado entre as partes, em audiência de 
tentativa de Conciliação realizada em 4 de dezembro de 1997; informar os motivos da não 
averbação às margens do Registro de Imóveis (matricula 22.501 do 1º Oficio do Registro Geral 
de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná), da referida desapropriação, até o 
presente momento. Justificamos o pedido, pois tramita nesta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 
183/2017, de autoria do vereador Marco Antonio Augusto Pozza - PSD, que denomina espaço 
público de "Largo Franciscano Frei Nelson Rabelo", e as informações são necessárias para que 
posteriormente os membros da Comissão de Justiça e Redação possam exarar parecer sobre a 
matéria. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

7. Do vereador Ronalce Moacir Dalchlavan - PP solicitando que através do departamento 
competente, providencie a execução de serviços de tapa buracos na Rua Paraguai, Bairro 
Jardim das Américas. A solicitação se faz necessária mediante a necessidade de manutenção 
no asfalto desta via, pois após visita in loco verificamos o péssimo estado deste trecho que tem 
impedido a trafegabilidade em segurança dos motoristas e pedestres. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

8. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP solicitando enviar a esta Casa de Leis 
informações sobre o andamento das obras na Praça do Bairro Vila Verde. Justificamos este 
pedido, atendendo solicitação dos moradores, pois a obra foi iniciada há muito tempo e até a 
presente data não foi conclulda. Como o projeto proporcionará um ótimo espaço de lazer à 
população, que aguarda ansiosa pela conclusão da obra, solicitamos informar os motivos do 
atraso e qual a previsão de término. . 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

9. Do vereador Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, reiterando pedidos anteriores, solicitando que 
através do departamento competente (Secretaria Municipal de Meio Ambiente),sejam tomadas 
as providências necessárias para melhorar as condições de uso da Bacia de Contenção do 
Bairro Pinheirinho. Justificamos o pedido, atendendo solicitação dos moradores, tendo em vista 
o péssimo estado da referida Bacia de Contenção, que recebeu paisagismo hã dois anos e hoj 
encontra-se sem condições de uso, com a grama alta e frequentes alagamentos sobre a pist \ 
de caminhada, impedindo os moradores de realizarem suas atividades tisicas e de lazer. Ve 
fotos: 



10. Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

11. Dos vereadores Claudemir Zanco - PDT eRodrigo José Correia - PSC solicitando que 
providencie a inclusão no Programa Asfalto 100%, da Rua Epltácio Pessoa, entre as Ruas 
Olindo Setli e ltapuã, Bairro Vila Isabel. Justificamos o pedido uma vez que as ruas são 
pavimentadas com pedras poliédricas, porém estão em más condições de tráfego, sendo de 
suma importância a pavimentação asfáltica para a melhoria na qualidade de vida da população. 
Resposta: Efetuada pela Secretaria responsável pela Pasta, de acordo com o documento 
anexo. 

12. Dos vereadores Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt - PSDB,Moacir 
Gregolln - MDB, Rodrigo José Correia - PSC e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP,membros 
da Comissão de Justiça e Redação, solicitando que providencie a substituição dos imóveis: Lote 
Urbano nº. 04 da Quadra 68 localizado na Rua Tamoio, Matricula nº. 17.283 do 1º Oficio de 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, e Módulo 24 localizado na Rua 
Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Matrlcula nº 50.584 do 1° Oficio de Registro Geral de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco - PR, constantes do Projeto de Lei nº 199/2017, Mensagem nº 
116/2017, que autoriza o Executivo Municipal repassar os imóveis decorrentes da permuta 
efetuada com o Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria PozenattoSchwertz. Tal 
demanda se dá em decorrência do entendimento dos membros da Comissão de Justiça e 
Redação, uma vez que o imóvel da Rua Tamoio com área de 499,20 (quatrocentos e noventa e 
nove metros e vinte centímetros quadrados) é de suma lmportancia para que futuramente o 
Executivo Municipal utilize para a edificação e acomodação de departamento público, 
associação ou para outra destinação pública visando o bem comum, não sendo pertinente neste 
caso permutar tal imóvel, conforme proposta no Projeto de Lei em tela, pois é sabido que há 
uma grande deficiência de imóveis públicos no centro da cidade, o que futuramente poderá 
dificultar a instalação de órgão de interesse coletivo. Já no que se refere ao Imóvel Urbano 
Módulo nº. 24, com área de 2.665, 13 (dois mil, seiscentos e sessenta e cinco metros e treze 
cenllmetros quadrados) localizado na Rua Pioneiro Avelino A Chlochetta os membros da 
Comissão entendem que o mesmo poderá ser substiluldo tendo em vista que há diversos 
protocolos de solicitação de doação de imóvel públicos com a finalidade industrial, conforme 
preceitua a Lei nº. 1.207, de 3 de maio de 1993, que institui normas para a doação de imóveis 
públicos a atividades industriais e associativas, logo, de extrema importância destinar o imóvel 
em epigrafe para atividade industrial. Solicitamos ainda informar o motivo pelo qual há diferença 
nos valores de avaliação realizadas em pelo Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir 
Maria PozenatoSchwertz, sito às fls.29 do Projeto, em relação a avaliação feita pela Secretaria 
Municipal de Planejamento Urbano, sito às fls 06 do Projeto, esta última por sua vez em valores 
menores que a avaliação feita pelo Senhor Roque e sua esposa Lenir. Diante da análise 
minuciosa e criteriosa, frisamos a importancia da substituição dos imóveis, visando assim 
garantir o direito tanto do Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenlr Maria Pozenatto 
Schwertz, os quais receberão imóveis com valores atinentes a Chácara nº. 115-H, constante da 
Matrícula nº. 24.147 do 1° Oficio de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, como da própria 
administração pública que futuramente poderá precisar de terreno na área central visando 
melhorias no atendimento dos interesse sociais, e terá o terreno da Rua Tamoio à sua 
disposição, e ainda, será preservado e garantido o direito de todos que estão buscando a 
doação de um imóvel urbano paraf?jsenvolver atividades industriais, destinando assim 
corretamente o Imóvel Urbano Módulo(~~: 
Resposta: Efetuada pela Secretarif re~ponsável pela Pasta, de acordo com o documento 

1 .,,.. 
anexo. , / 

! /" 

\~' ! ,,// \ 1 ' " 1 • ... 

\' \. ' 
.1 • "" ' / 

Diretor do ~~~~,ação_ 
Respeitosamente, 



~,~.:h:r.vw1;, 

~ . ' 

MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 081-R/2018 

De: Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 23 de abril de 2018. 
Ref: RESPOSTA CAMARA 

Vimos através deste, responder ao ofício n' 199/2018-DL, item 11 solicitado pelos 

Vereadores Carlinho Antonio Polazzo, Marines Boff Gerhard, Moacir Gregolin, Rodrigo José 

Correia e Ronalce Moacir Dalchiavan, que solicitam a substituição dos imóveis constantes do 

Projeto de Lei nº 199/2017: 

- Lote 04 da Quadra 68 e Módulo Industrial 24, em conversa com a Vereadora Marines 

Boff Gerhard ficou acordado com os proprietários da área em questão a substituição do Módulo 

Industrial 24. 

Atenciosamente, 
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Ofício nC? 269/2018 · .. · 
Ref: Inquérito Ç_iyil nº MPPR-0105.16. 000062-3 

. l 

l 
1 • ,· , 

1 -

·, 
•/ .. 

,' ,/. . .. 
. - 9 

O MINISTERIO PÚBUCO ·Dó ESTÁDQ DO PA~ANÁ; ~través da 1a)S 
PROMOTORIA DE; 'JU.STIÇA co·m atua_ção· perante. a defesa do MEIO AMBIENTE da 
Comarca de PATO 'BRANCÓ, nos termos do art. 129, Ili é VI, da Constituição Fede_ral; 
ãrt. 8°, -~ 1°, da Lei nº 7-.347/85, art. 26, 1, da ·Lei nº 8 . 625/~3. e artigo 58, inciso 1, letra b, 
da Léi Complementar nº 85/99,' REQUISITA que: 

. Informe, no prazo de 1 O (dez) dias úteis, quando será votadó o 'projeto de lei que 
visa autorização para permuta de bens entre o Município de Pé)to Branco e_ Roque José 
Schwertz e Leni Maria Schtwertez, protocolàdo na Câmara Municipal pelo Município em 

• 1 \ 

' 

19/12/2017. QL,-<\~ ~Cj'3/W li- . 1 · • 

" . 
· A resposta ao Minis~ério Público deverá ser encaminha para a 1 ª Promotoria 

de Justiça; situ(lda na rua Maria Bueno nº 284 - PATO BRANCO/PR, CEP: 85.501-560. . . ' . . . 

' . . ' / 

'• • ' • ~ I ':- 1 , • 

Descrição da Apuração:· eventual destinação ilegal de bem público, intitulado Area 
·. : " Ve.rde Muriicipal, de ~so comum do ·povo, pelo representado Mu,nicípio çfe Pato Branco, , 

~~d-iante permuta com particul~r. · · 

r, ' .-

. " 

. ' 

~ 
1 - . • . 

llüstríssimo Senhor 

' . . -~e .,. 
: . -'~ c,,1 :___ -
Silvana Cardoso Lou~ 
·Promotora de Justiça'_ - ---· ---"""""'--.. --.. RECEBIDO , 

Daté!: 19 JQfÓJ l 8~§fa: --~ 
Ass_!natura: _ ~ut:-
CAMARA MÜNtÇÍpA~. - PA'ref BRANCO 

... 
1 , 

Joecir Bernardi / 
• • • 1 .. • • 

\ Presidente da Câmara Municipal de Pato aranco " 
Pato' Branco/PR 
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Estado do Paraná 

Oficio nº 428/2018-DL Pato Branco, 25 de junho de 2018. 

Senhora Promotora de Justiça: 

A Câmara Municipal de Pato Branco, por meio de seu presidente, em resposta 
ao Oficio nº 269 /2018, referente ao Inquérito Civil nº MPPR-0105.16.000062-3, da 1 ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de Pato Branco, recebido por esta Casa de Leis em 19 de 
junho de 2019, vem, perante Vossa Excelência, informar o que segue. 

O objeto do Oficio ora respondido é preciso, qual seja, "informar quando será 
votado o projeto de lei nº 199/2017". 

É bom destacar que o projeto de lei nº 199/2017, que autoriza o Executivo 
Municipal repassar os imóveis decorrentes da permuta efetuada com o Senhor Roque José 
Schwerlz e sua esposa Lenir Maria Pozenaffo Scherlz foi protocolizado nesta Casa de Leis no dia 
19/12/2017, ou seja, já no recesso legislativo 1, tanto é que a leitura do mesmo ocorreu 
somente na primeira sessão ordinária do ano de 2018, em 5 de fevereiro. 

Só a partir de então, frisa-se, que começou o trâmite nas Comissões 
Permanentes. 

Após a distribuição às Comissões Permanentes, estas, ao analisarem 
detalhadamente o projeto de lei em questão, vêm promovendo diligências com a finalidade de 
adequá-lo conforme a legislação aplicável á espécie. 

Uma delas - e a principal - diz respeito à necessidade de substituição de um 
imóvel de propriedade do Município, que segundo a Comissão de Justiça e Redação, deve ser 
destinado ao fomento industrial, uma vez que está localizado na área destinada às indústrias 
do Município. Trata-se do Imóvel Urbano Módulo nº 24, com área de 2.665, 13 m 2

, localizado 
na Rua Pioneiro Avelino A. Chiquetta. 

Tal diligência foi objeto de dois Oficias enviados ao Executivo ainda nos meses 
de março e abril de 2018, contudo, até o momento ainda não foi solucionado de forma 
definitiva no sentido de substituí-lo por outro imóvel de propriedade do Município. 

Excelentíssima Senhora Silvana Cardoso Loureiro 
Promotora de Justiça 
Rua Maria Bueno, 284 
Trevo da Guarani 
85.501-560 - Pato Branco - PR 

1 O recesso legislativo está compreendido entre os dias 16 de dezembro e 31 de janeiro, conforme art. 
25, da Lei Orgânica Municipal. 

Rua Arariboia, 491 - Fone: {46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco-Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 



Por tal motivo, Nobre Promotora, que o projeto ainda não foi incluído em pauta 
para a devida discussão e deliberação plenãria. 

Destarte, não hã como precisar uma data que serã votado o projeto de lei, 
porquanto a diligência apontada depende de resposta e ação do Poder Executivo Municipal. 

De mais a mais, colocamo-nos ã disposição da 1 ª Promotoria de Justiça desta 
Comarca para eventuais novas contribuições que estiverem a nosso alcance, lembrando-o que 
a Câmara Municipal de Pato Branco, na qualidade de "Casa do Povo", sempre procura 
contribuir para os interesses da população pato-branquense. 

Respeitosamente. 

Rua Arariboia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco-Paraná 
site: www.camarapatobranco.com.br- e-mail: Jegislativo@camarapatobranco.com.br 



Estado cio Paraná 

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA - PSC 

Excelentíssimo Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco - Paraná. 

REQUERIMENTO Nº 55/2018 

APROVA D O 
Data~~ 
Assinatura--~-
-"-~~l~RA ~~~~~Al , BflANCO 

Reiteram pedido para que seja substituído o imóvel: 
Módulo 24 localizado na Rua Pioneiro Avelino A. 
Chiochetta, Matrícula nº 50.584 do 1° Ofício de 
Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco, arrolados ao Projeto 199/2017. 

Os Vereadores membros da Comissão de Justiça e Redação, Rodrigo 
José Correia - PSC, Carlinho Antonio Polazzo - PROS, Marines Boff Gerhardt -
PSDB e Moacir Gregolin - MDB e Ronalce Moacir Dalchiavan - PP, no uso de suas 
atribuições legais e regimentais reiteram pedido para que seja substituído o imóvel: 
Módulo 24 localizado na Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, Matrícula nº 50.584 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco - PR, arrolados ao 
Projeto de Lei nº. 199/2017, o qual autoriza o Executivo Municipal a repassar imóveis a 
título de complementação da permuta efetuada com o Senhor Roque José Schwertz e 
sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz. 

Tal demanda se dá em decorrência do entendimento dos membros da 
Comissão de Justiça e Redação abaixo assinados, uma vez que o Imóvel Urbano 
Módulo nº. 24, com área de 2.665, 13 (dois mil , seiscentos e sessenta e cinco metros e 
treze centímetros quadrados) localizado na Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta os 
membros da referida Comissão entendem que o mesmo poderá ser substituído tendo 
em vista que há diversos protocolos de solicitação de doação de imóvel públicos com a 
finalidade industrial conforme preceitua a Lei nº. 1.207 de 3 de maio de 1993, a qual 
institui normas para a doação de imóveis públicos a atividades industriais e associativas 
e dá outras providências, logo, de extrema importância destinar o imóvel em epígrafe 
para atividade industrial. 

Diante da análise minuciosa e criteriosa dos vereadores aqui já 
mencionados, frisamos a importância da substituição do imóvel aqui em evidência, 
visando assim garantir o direito tanto do Senhor Roque José Schwertz e sua esposa 
Lenir Maria Pozenatto Schwertz, os quais receberão imóveis com valores atinentes a 
Chácara nº. 115-H, constante da Matrícula nº. 24.147 do 1° Ofício de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco - PR, como da própria administração pública que preservará 

001{,i\~.~ 
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Estado do Paraná 

GABINETE DO VEREADOR RODRIGO CORREIA- PSC 

e garantirá o direito de todos que estão buscando a doação de um imóvel urbano para 
desenvolver atividades industriais, destinando assim corretamente o Imóvel Urbano 
Módulo 24 aqui já citado. 

Nestes termos, pede deferimento. 
Pato Branco, 6 de agosto de 2018. 

EM BRANCO 
Carlinho Antonio Polazzo ·PROS 

Membro 

EM BRANCO 
Moacir Gregolin - MDB 

Membro 

EM B ANCO 

Ronalce Moacf r Dalchiavan • PP 
Membro 
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.til MUNICÍPIO DE 

~PATO BRANCO 
SECRETARIA EXECUTIVA 

ASSESSORIA DE PROGRAMAS E METAS 

1 

Ofício nº 60/2018/APM 
f~ 

Pato Branco, 27 de agosto de 2018. .} 

Senhor Presidente, 

Encaminhamos anexas, respostas das propos1çoes dos vereadores, 

relativas ao Ofício nº 507/2018-DL, de 7 de agosto de 2018, conforme segue: 

- Requerimentos nº5 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29,30,31,32,33,35,36,37,41,42,43.44,45.46,47.48,49,50,52,53,55/20 

Respeitosamente, 

\{ i-(\~ .~g<a /àct:q.· 
A Sua Excelência o Senhor 

JOECIR BERNARDI 

Presidente da Câmara Municipal 

Pato Branco - PR 
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Memorando nº 150 -R/2018 - ar'- 50t 

De: Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data:21 de agosto de 2018. 
Ref: Resposta Câmara 

Viemos através deste, responder ao Requerimento Nº 55/2018, onde os Membros da 

Comissão de Justiça e Redação, solicitam substituição do Imóvel Módulo 24, do projeto de Lei 

199/2017, que autoriza o Executivo Municipal a repassar imóveis a título de complementação da 

permuta efetuada, da área de Contenção de Cheias do Bairro Bonato, de Propriedade do Sr. 

Roque José Schwertz e esposa. Informamos que todos os imóveis passiveis de permuta foram 

apresentados ao Sr. Roque, mas foram infrutíferas as tentativas de substituir o referido imóvel. 

Atenciosamente, 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº. 199/2017 

O Executivo Municipal através da Mensagem 116/2017 propôs o 
Projeto de Lei nº. 199/2017 o qual autoriza o Executivo Municipal repassar 
imóveis a título de complementação de permuta efetuada com o Senhor Roque 
José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz. 

A presente mensagem elenca os imóveis a serem repassados ao 
Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, 
quais sejam: 

./ Imóvel Urbano: Lote nº. 05-B da quadra nº. 381, sito a Rua 
Afonso Pena, esquina com a Rua Paraná, nesta cidade de 
Pato Branco, constante da Matrícula nº. 41 .364 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco, Estado do Paraná, com área de 221 ,25m2 

(duzentos e vinte e um e vinte e cinco metros quadrados) 
avaliado em R$ 71.820,30 (setenta e um mil, oitocentos e 
vinte reais e trinta centavos) ; 

./ Imóvel Urbano: Lote 04 da quadra nº. 68 sito a Rua 
Tamoio, nesta cidade de Pato Branco/PR, constante da 
Matrícula nº. 17.283 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, E_stado do Paraná, com área de 
499,20m2 (quatrocentos e noventa e nove metros e vinte 
centímetros quadrados) avaliado em R$ 250.130,00 
(duzentos e cinquenta mil, cento e trinta reais); 

./ Parte do Imóvel Suburbano: Chácara nº. 136-G, situada no 
Distrito desta cidade de Pato Branco/PR, constante da 
Matrícula nº. 22.610 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, com área de 
300,00m2 (trezentos metros quadrados), aval iado em R$ 
53.004,28 (cinquenta e três mil , quatro reais e vinte e oito 
centavos); 

./ Parte do Imóvel Urbano: Lote nº. 01 da quadra nº. 1.798 do 
Loteamento Zucco, sito a Rua lguatemi, esquina com a 
Rua Tuiuti , nesta cidade de Pato Branco, Estado do 

• !!I . Rua Arariboia, 491 -

Paraná, constante da Mat~kicio d~ 
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Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, 
Estado do Paraná com área de 300,00m2 (trezentos metros 
quadrados) avaliado em R$ 50.676,00 (cinquenta mil 
seiscentos e setenta e seis reais) ; 

.../ Imóvel Urbano: Lote nº. 04 da quadra nº. 1.523, sito a Rua 
Dr. João Juglair, nesta cidade de Pato Branco/PR, 
constante da Matrícula nº. 44.596 do 1° Ofício de Registro 
Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 2.160,00m2 (dois mil cento e 
sessenta metros quadrados), a·valiado em R$ 178.303,20 
(cento e setenta e oito mil, trezentos e três reais e vinte 
centavos); 

.../ Imóvel Urbano: Módulo nº. 24, sito a Rua Pioneiro Avelino 
A Chiochetta, nesta cidade de Pato Branco, constante da 
Matrícula nº. 50.584 do 1° Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, 
com área de 2.665, 13m2 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
cinco metros e treze centímetros quadrados), avaliado em 
R$ 282.241 ,64 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e 
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
contendo 1 (um) barracão construído pela empresa Vila 
Forte, com metragem total de 800m2 (oitocentos metros 
quadrados) de área construída, avaliado em 282.241,64 
(duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e um 
reais e sessenta e quatro centavos) , valor este corrigido 
em Ofício anexado às fls . 41 , o qual aduz que o valor da 
avaliação é de R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis 
mil reais) totalizando um valor final de R$ 658.241 ,64 
(seiscentos e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e 
um reais e sessenta e quatro centavos). 

Vale frisar que a mensagem em questão traz que o valor apurado 
entre as avaliações dos imóveis e da edificação constante em um dos imóveis 
é de R$ 1.262.175,42 (um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, cento e 
setenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). 

Pois bem, em 08 de fevereiro de 2018 o presente projeto de lei 
fora distribuído pela presidência da Comissão de~u tiça e Redação, sendo _ 
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este vereador o relator da matéria, que desde então vem trabalhando para que 
tal demanda seja concluída e que seja efetivamente repassado ao Senhor 
Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz os imóveis 

pertinentes à permuta em tela. 

Ocorre que, analisando a matéria em epígrafe este relator 
constatou ser objeto da permuta um barracão situado a Rua Pioneiro Avelino A. 
Chiochetta, conforme já mencionado. Na sequência a matéria foi discutida por 
todos os membros da Comissão de Justiça e Redação, sendo que todos 
possuem o mesmo entendimento, qual seja, fazer a substituição do referido 
barracão, pois temos legislação específica instituindo normas para a doação de 
imóveis públicos destinados a atividade industrial, qual seja Lei nº.1.207 de 3 
de maio de 1993. 

Não podemos perder de vista que há diversos pedidos de doação 
de imóveis para a instalação industrial em nosso município, atividade esta que 

gera inúmeros empregos à população, pois bem, diante desse cenário os 
membros da já referida comissão, requereram diversas vezes para que o 
Executivo Municipal efetuasse a substituição do Imóvel Urbano Módulo nº. 24 , 
sendo o primeiro requerimento elaborado em 07 de março de 2018, o qual 
obteve a seguinte resposta encaminhada pela Senhora Rosangela da Silva 
Rossati - Chefe da Divisão de Urbanismo e pelo Senhor Emerson Carlos 
Michelin - Secretário de Planejamento Urbano (fls.50): 

"- Módulo 24 Parque Industrial Planalto, entendemos a 
carência de barracões Industriais, mas ouve uma difícil 
negociação para enfim quitar a dívida com o Sr Roque e 
sua esposa, sendo esta a última negociação, analisamos 
que a bacia de contenção do Bairro Bonatto é questão de 
utilidade pública declarada, necessitando de tal 
tratamento pelos nobres vereadores." 

De fato , a bacia de contenção é questão de utilidade pública e vem 
sendo tratada como tal , entretanto não podemos ser coniventes com a permuta 
de um barracão que tem sua destinação específica para a indústria. 

Não se pode perder de vista que em 11 de abril em Sessão G) 
Ordinária foi aprovado mais um requerimento da Comissão de Justiça e 
Redação requerendo a substituição do barracão em tela, às fls. 58 há a 
manifestação da Secretaria de Planejamento Urbano, as~inada pela Senhora 

00 

:· •• Rosangela da Silva Rosatti - Chefe da Divisão ~:;Fnhor ~ 
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Emerson Carlos Michelin - Secretário de Planejamento Urbano afirmando que 
o referido imóvel seria substituído, mas não indicando outro imóvel a permutar. 

Bom dizer ainda que, data de 06 de agosto mais uma vez foi 
aprovado em Sessão Ordinária o pedido para a substituição do referido 
barracão, entretanto o mesmo não foi respondido pela Secretaria de 
Planejamento Urbano. 

Cumpre assinalar que além dos requerimentos anexados à 
proposição em tela inúmeras foram as tentativas de substituição do referido 
imóvel, muitas ligações foram feitas à Senhora Rosangela, solicitando que 
procedesse a substituição em tela, entretanto sem êxito. 

Após a análise da matéria pelos membros da Comissão de Justiça 
e Redação e análise criteriosa deste relator, constatou-se que o presente 
Projeto de Lei não está em consonância com a Lei nº. 1.207/1993, visto que 
necessário se torna a substituição do barracão aqui já inúmeras vezes 
mencionado, sendo assim, a Comissão de Justiça e Redação atendendo ao 
que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato 
Branco optou por exarar PARECER CONTRÁRIO à tramitação do Projeto de 
Lei em epígrafe. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 19 de setembro de 2018. 

Carlinho Ant 
Membro 

R~ c~ 
R0dfi90$é Correia - PSC 

Membro Relator 

Marines B 
Membro 

Membro 
- PP 
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RESOLUÇÃO Nº 1, DE 8 DE JANEIRO DE 2014 

Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco. 

SUBSEÇÃO IV 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 62. Compete à Comissão de Justiça e Redação, manifestar-se 
sobre os aspectos constitucional, legal, regimental, jurídico, de técnica legislativa 
e, quando já aprovados pelo Plenário, analisá-los sob os aspectos lógico e 
gramatical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das proposições. 

Parágrafo único. Concluindo a Comissão de Justiça e Redação 
pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao 
Plenário para ser discutido e, somente quando for rejeitado, prosseguirá 
aquele sua tramitação. 



NOTIFICAÇÃO 

Ao 

Senhor Agostinho Zucchi, digníssimo prefeito do município de Pato Branco - PR 

LENI MARIA POZENATO SCHWERTZ, brasileira, casada, 

portadora da cédula de identidade RG nº 3 .000.180-0 e inscrita no CPF sob o nº 

396.120.409-82, residente e domiciliada na Rua Fernando Ferrari, s/nº (ao lado do 

nº 100), Bairro Bonatto, Pato Branco, Paraná, vêm, por meio desta, em face do 

procedimento de negociação em curso e sob orientação do Ministério Público, 

informar e solicitar o que segue. 

1. O pagamento do valor referente ao imóvel urbano nº 24, localizado na Rua 

Pioneiro Avelino A. Chioquetta, com matrícula nº 50.584 do 1° Oficio de Registro 

de Imóveis de Pato Branco/PR, contendo um barracão construído de 800 m2
• O 

valor referente ao imóvel totaliza o montante de R$ 658.241,64 (SEISCENTOS 

E CINQUENTA E OITO MIL, SUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E 

SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), corrigidos monetariamente pelos 

índices legais desde a data da primeira negociação realizada, em dezembro de 

2015. 
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Na oportunidade, salienta-se que o pedido decorre da EXTREMA 

NECESSIDADE dos notificantes em receber o valor, eis que os mesmos 

encontram-se residindo sob condições extremas, em local que a qualquer momento 

pode retornar às obras e, mais importante, impróprio para moradia ou, ao menos, 

que não condiz com as condições de moradia que os notificantes poderiam dispor 

caso fossem devidamente ressarcidos pelo imóvel desapropriado. 

A indenização é o alicerce do instituto da desapropriação, devendo ser, 

conforme narrativa legal, PRÉVIA E JUSTA. Isso ocorre porque é indesejável que 

os "( ... )encargos sociais decorrentes dos benefícios ou melhorias, construídos em 

prol da coletividade, recaiam especialmente sobre alguém ( ... ). E em razão dessa 

fato que a previsão da justa indenização, como pressuposto para efetivar-se a 

desapropriação, afigura-se-nos uma expressão pleonástica" ' . 

A Constituição Federal de 1988 assim dispõe acerca do instituto da 

desapropriação: 

Artigo 5° ( ... ) 

XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa 

e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição; 

Dessa forma, novamente, reitera-se que o Poder municipal não cumpriu 

com suas obrigações e com as condições impostas para a conclusão do 

procedimento de desapropriação. 

Por fim, destaca-se também que além de não receberem o montante 

referente à indenização pela desapropriação, os notificantes não possuem mais o 

uso e o gozo da sua propriedade, situação esta que fere diretamente os seus direitos 

e pode ensejar a reparação dos danos morais decorrentes da situação. 



SOLICITA-SE QUE SEJA ENVIADA RESPOSTA FORMAL NO 

PRAZO DE ATÉ 15 DIAS. 

Por fim, dá-se ciência de que cópia desta foi entregue à 

representante do Ministério Público. 

Pato Branco, 18 de setembro de 2018. 

i NATO SCHWERTZ 



EstmJo do Parnnú 

DESPACHO DA MESA 

PROJETO DE LEI Nº 199/2017 

Em 18 de setembro de 2018, a Sra Leni Maria Pozenato Schwertz 
protocolizou junto à Câmara cópia de uma Notificação enviada ao Prefeito Municipal, no 
que pertine à permuta de imóveis de sua propriedade com outros imóveis de propriedade 
do Município. 

Para a perfectibilização da referida permuta (com repasse de imóveis como 
pagamento de uma diferença apurada), o Executivo Municipal requereu autorização 
legislativa, consubstanciada no Projeto de Lei nº 199/2017, que se encontra em trâmite 
nesta Casa de Leis. 

Outrossim, analisando-se o teor da Notificação, entende-se que a 
proprietária dos imóveis, Sra. Leni Maria Pozenato Schwertz, não pretende receber os 
imóveis dados como pagamento da diferença apurada quanto à permuta, sendo que 
somente aceitaria prosseguir com a negociação se o Município pagar em espécie a 
diferença apurada. 

Desta feita, tendo em vista que mesmo com a autorização legislativa 
aprovada, a perfectibilização do negócio depende da vontade da proprietária, e esta 
demonstrou desinteresse em aceitar os imóveis, com case no art. 30, 1, do Regimento 
Interno, determinamos a suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 199/2017, até 
que a proprietária e o Município cheguem num acordo. 

Pato Branco, 24 de setembro de 2018. 

/.i 

Ronalce Moacir D avan - PP 
Vice-Presidente 

dtzuút.L.?> dfv.f!/!. fJflv~Lf-
Ma nines Bof~Wnardt - PSDB 

2ª Secretária 

[!]lf: ·'~ffi 
r; ;'1/!Y,t.'i:.: 
iffj~ 
[!J~':'«"álf Rua Arariboia, 491 Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: W\~.camarapatobranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 

~ i o ,.... 
g 

~ o ,_, 
o 

~ 
~ 
~ Ili ,_, 
F.{ 

1 ~ 
~ 

! *' 
,.... 
~ ~ ,_,, 
! o-

~ 
~ 
t::: ...... 



·1 ~ ~ 
:~ ~ 
~ ' '1' 

~ 
Excelentíssimo Senhor 
Ronalce Moacir Dalchlavan 
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco. 

REQUERIMENTO Nº 576/2018 

Requerem seja oficiado o Exmo. Sr. 
Prefeito Municipal de Pato Branco -
Augustinho Zucchi, no sentido de informar 
este Legislativo Municipal a respeito da 
Notificação efetuada pela Sra. Leni Maria 
Pozenato Schwertz. 

Os Vereadores infra-assinados no uso de suas prerrogativas legais e 
regimentais requerem seja oficiado o Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Pato Branco -
Augustinho Zucchi, no sentido de informar este Legislativo Municipal a respeito da 
Notificação efetuada pela Sra. Leni Maria Pozenato Schwertz, a qual objetiva a 
obtenção de pagamento a título de indenização correspondente ao Imóvel nº 24, com 
área de 2.665, 13 m2, matriculado sob nº 50.584 do 1° Ofício de Registro de Imóveis 
de Pato Branco, contendo um barracão de 800,00 m2 (oitocentos metros quadrados), 
oferecido em permuta através do Projeto de Lei nº 199/2017 (Mensagem 116/2017). 

Ressaltamos a Vossa Excelência, que em decorrência desta 
Notificação, a referida proposição legislativa encontra-se suspensa até que as partes 
encontrem uma solução para o problema. 

Diante dessa circunstância, solicitamos que o Chefe do Executivo 
Municipal informe a esta Casa Legislativa as providências a serem tomadas, visando a 
solução do impasse e a efetiva execução da obra da bacia de contenção do Bairro 
Bonatto, que se constitui de relevante interesse p(1blico. 

Sala das Sessões, 17 de outubro de 2018. 
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Ofício nº 94/2018/APM Pato Branco, 8 de novembro de 2018. ~ 

t: 

Senhor Presidente, 

't>l ·1) ~ -~ "j 8 \ tXD l~ . 
Encaminhamos anexas, respostas das proposições dos vereadores, 

relativas ao Ofício nº 711/2018-DL, de 18 de outubro de 2018, conforme segue: 

- Requerimentos nº5 567, 568, 570, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 
581, 582,583,584,589/2018. 

Respeitosamente, 

A Sua Excelência o Senhor 
JOECIR BERNARD! 
Presidente da Câmara Municipal 
Pato Branco - PR 
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MUNICÍPIO DE 

Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 182-R/2018 

De: Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 08 de Novembro de 2018. 
Ref: Resposta Câmara 

Viemos através deste, responder ao Requerimento Nº 576/2018, no qual os 

vereadores infra- assinados, solicitam informação a respeito da notificação efetuada 

pela Sra. Leni Maria Pozenato Schwertz, que objetiva o pagamento a titulo de 

indenização correspondente ao Imóvel Módulo 24, do projeto de Lei 199/2017, que 

autoriza o Executivo Municipal a repassar imóveis a título de complementação da 

permuta efetuada, da área de Contenção de Cheias do Bairro Bonato, de Propriedade 

do Sr. Roque José Schwertz e esposa. Informamos que estamos no aguardo do 

posicionamento desta Casa de Leis, quanto ao referido projeto. 

Atenciosamente, 

, .. .. 
, ... 1 •• \ ,\\". 

Rosan I da1 .§/fiíà ··~9~?.,.éilli 

Chefe da Divis~o :d:~~Ur'b~nismo · 
(;.:~· ·, 

Port. 129/2016 
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Estndo do Paran:í 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, abaixo assinado, conforme 

estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder Legislativo 

Municipal, o projeto de Oa1 , i e \qq \.zo1g 

Pato Branco, ... )O W \ro,g · 

Presidente 
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site: www.camarapatobranco.com.br - e-mail : legíslativo@carnarapatobranco.com.br 



rfâmfi40//l/tt4f/~O~~ /Pó/e/ 9Ju-t4U1~/ 
Estado do Paran:í 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Recebi nesta data, na condição de Presidente da 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, abaixo assinado, 

conforme estabelece o artigo 133-A, do Regimento Interno do Poder 

Legislativo Municipal, o projeto de O:,;, u.. e \<1 Cf lz::o3 

José Gils 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
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Estado do Pnrnnó 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 
PARECER SUBSTITUTO AO PROJETO DE LEI Nº. 199/2017 

O Executivo Municipal através da Mensagem 116/2017 propôs o 
Projeto de Lei nº. 199/2017 o qual autoriza o Executivo Municipal repassar 
imóveis a título de complementação de permuta efetuada com o Senhor Roque 
José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz. 

A presente mensagem elenca os imóveis a serem repassados ao 
Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, 
quais sejam: 

(r\J 

./ Imóvel Urbano: Lote nº. 05-B da quadra nº. 381, sito a Rua 
Afonso Pena, esquina com a Rua Paraná, nesta cidade de 
Pato Branco, constante da Matrícula nº. 41.364 do 1° 
Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco, Estado do Paraná, com área de 221 ,25m2 

(duzentos e vinte e um e vinte e cinco metros quadrados) 
avaliado em R$ 71 .820,30 (setenta e um mil, oitocentos e 
vinte reais e trinta centavos); 

./ Imóvel Urbano: Lote 04 da quadra nº. 68 sito a Rua 
Tamoio, nesta cidade de Pato Branco/PR, constante da 
Matrícula nº. 17.283 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, com área de 
499,20m2 (quatrocentos e noventa e nove metros e vinte 
centímetros quadrados) avaliado em R$ 250.130,00 
(duzentos e cinquenta mil, cento e trinta reais); 

./ Parte do Imóvel Suburbano: Chácara nº. 136-G, situada no 
Distrito desta cidade de Pato Branco/PR, constante da 
Matrícula nº. 22.610 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, com área de 
300,00m2 (trezentos metros quadrados), avaliado em R$ 
53.004,28 (cinquenta e três mil, quatro reais e vinte e oito 
centavos); 

. 
./ Parte do Imóvel Urbano: Lote nº. 01 da quadra nº. 1.798 do 

Loteamento Zucco, sito a Rua lguatemi, esquina com a 
Rua Tuiuti, nesta cidade de Pato Branco, Estado do ~ 
Paraná, constante da Matrícula nº. 27.961 do 2° Ofício de ~ 
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E~ladn do Pnrnn{l 

Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, 
Estado do Paraná com área de 300,00m2 (trezentos metros 
quadrados) avaliado em R$ 50.676,00 (cinquenta mil 
seiscentos e setenta e seis reais); 

./ Imóvel Urbano: Lote nº. 04 da quadra nº. 1.523, sito a Rua 
Dr. João Juglair, nesta cidade de Pato Branco/PR, 
constante da Matrfcula nº. 44.596 do 1° Ofício de Registro 
Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, com área de 2.160,00m2 (dois mil cento e 
sessenta metros quadrados), avaliado em R$ 178.303,20 
(cento e setenta e oito mil, trezentos e três reais e vinte 
centavos); 

./ Imóvel Urbano: Módulo nº. 24, sito a Rua Pioneiro Avelino 
A. Chiochetta, nesta cidade de Pato Branco, constante da 
Matrícula nº. 50.584 do 1° Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, 
com área de 2.665, 13m2 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
cinco metros e treze centímetros quadrados), avaliado em 
R$ 282.241,64 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e 
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
contendo 1 (um) barracão construído pela empresa Vila 
Forte, com metragem total de 800m2 (oitocentos metros 
quadrados) de áréa construída, avaliado em 282.241,64 
(duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e um 
reais e sessenta e quatro centavos), valor este corrigido 
em Ofício anexado às fls . 41, o qual aduz que o valor da 
avaliação é de R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis 
mil reais) totalizando um valor final de R$ 658.241,64 
(seiscentos e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e 
um reais e sessenta e quatro centavos). 

Ocorre que diversos foram os pedidos realizados pela Comissão 
de Justiça e Redação para que o Executivo Municipal substituísse o imóvel 
pertinente ao barracão, a saber: 

./ Imóvel Urbano: Módulo nº. 24 sito a Rua Pioneiro Avelino 
A. Chiochetta, nesta cidade de Pato Branco, constante da 
Matrícula nº. 50.584 do 1° Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, 
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Estado <lo Pnraná 

com área de 2.665, 13m2 (dois mil, seiscentos e sessenta e 
cinco metros e treze centímetros quadrados), avaliado em 
R$ 282.241,64 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e 
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), 
contendo 1 (um) barracão construído pela empresa Vila 
Forte, com metragem total de 800m2 (oitocentos metros 
quadrados) de área construída, avaliado em 282.241,64 
(duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e um 
reais e sessenta e quatro centavos}, valor este corrigido 
em Ofício anexado às tis. 41, o qual aduz que o valor da 
avaliação é de R$ 376.000,00 (trezentos e setenta e seis 
mil reais) totalizando um valor final de R$ 658.241,64 
(seiscentos e cinquenta e oito mil duzentos e quarenta e 
um reais e sessenta e quatro centavos) . 

Pois bem, após diversos requerimentos para a substituição do 
referido imóvel, direcionados ao Executivo Municipal, os quais não foram 
atendidos no último dia 30 de novembro de 2018 às 14h na sala de reuniões da 
Câmara Municipal estiveram reunidos os Vereadores e Assessoria Jurídica 
desta Casa Legislativa, os quais chegaram a uma decisão, de elaborar 
emendas ao Projeto de Lei nº. 199/2017, sendo uma supressiva, suprimindo o 
disposto no inciso VI, do art. 1°, e outra modificando a redação do parágrafo 
único do art. 1° deste projeto, esta por sua vez se refere à retirada do referido 
barracão da permuta em tela, sendo garantido aos proprietários da área o 
recebimento do saldo remanescente da diferença da avaliação dos imóveis, 
qual seja R$ 658.241,64 (seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), os quais serão pagos 
posteriormente pelo Município de Pato Branco. 

Vale frisar que o pedido da substituição do referido barracão da 
permuta em epígrafe encontra parâmetro legal na Lei nº. 1.207, de 3 de maio 
de 1993, a qual institui normas para a doação de imóveis públicos a atividades 
industriais e associativas. 

Após nova análise da matéria pelos membros da Comissão de 
Justiça e Redação e análise criteriosa deste relator, e posteriormente ao 
acordado na reunião acima descrita, sendo apresentadas as emendas 
necessárias para ajustar o referido Projeto de Lei , sendo então retirado o 
imóvel Urbano Módulo nº. 24 sito a Rua Pioneiro Avelino A. Chiochetta, nesta 
cidade de Pato Branco, da referida permuta a Comissão de Justiça e Redação ;f:ty 
atendendo ao que preceitua o art. 62 do Regimento Interno da Câmara lW 
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Estado do Pnranó 

Municipal de Pato Branco optou por exarar PARECER FAVORÁVEL à 
regimental tramitação do Projeto de Lei em epígrafe, desconsiderando o 
parecer exarado às fls.66 do Projeto de Lei em tela. 

É o nosso parecer. 
Pato Branco, 3 de outubro de 2018. 

~~ R<>dfi90(;sé Correia - PSC 
Membro Relator 

Carlinho A 

Moac~-MDB 
Membro Membro 
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Estnclo do Parnná 

AO 

PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PATO BRANCO. 

Os Vereadores infra-assinados, componentes da Comissão de Justiça e 
Redação, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, apresentam para a 
apreciação cio douto Plenário e solicitam o apoio cios nobres pares para 
aprovação das seguintes emendas ao Projeto de Lei nº 199/2017: 

EMENDA SUPRESSIV A 
Suprime o disposto contido no mc1so VI, do art. 1 º do Projeto de Lei nº 
199/2017. 

EMENDA MODIFICATIV A 
Modifica a redação do Parágrafo umco, cio art. 1 º do Projeto de Lei nº 
199/2017, passando a vigorar com o seguinte teor: 

"Art. 1 º ... .......... ................ ............. ..... ...... .... ... ... ......... .. ... ..... . 

Parágrafo único. O saldo remanescente da diferença da avaliação 
dos imóveis permutados, apurada em favor do Sr. Roque José Schwertz e sua 
esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, no valor de R$ 658 .241,64 
(seiscentos e cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e 
quatro centavos), serão pagos posteriormente pelo Município de Pato Branco. 

Sala das Sessões, 3 de dezembro de 2018. 

Áfcu lfk /Jo/}jJ ~-1~ . 
NAf.f ne~~off Gf ~far~-- Pre~te 

l~it·ifsé~Teia elator 

Carlinho Antonio 1 1 o - Membro ~ 

Ronalce M. D lchiavan - Membro \) ( 
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E~1adn do Paraná 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 199/2017 

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal repassar os imóveis decorrentes da pennuta 
efetuada com o Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto 
Schwertz. 

Autor: Executivo Municipal 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
obter autorização legislativa para repassar imóveis decorrentes da permuta efetuada 
com o Senhor Roque José Schweriz e sua esposa Lenir Maria Pozenatto Schwertz, 
em obediência ao disposto no Parágrafo único do art. 1 º da Lei nº 4.846, de 12 de 
agosto de 2016, visando efetuar o pagamento do valor da diferença da avaliação dos 
imóveis permutados. 

Os imóveis mencionados no projeto, devidamente avaliados pela 
Comissão Permanente de Ava liação, Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação 
de Bens, Imóveis e Tangíveis, comporão o va lor da diferença dos imóveis permutados, 
cujos imóveis recebidos em permuta pelo Município serão utilizados para construção 
da Bacia de Contenção de Cheias do Bairro Bonatto, com ressalva do imóvel 
constante ao item IV - Imóvel Urbano: Módulo nº 24, sito a Rua Pioneiro Avelino 
A. Chiochetta, constante a matrícula nº 50.584 do 1º Ofício de Registro Geral de 
Imóveis da Cornarca de Pato Branco, com área de 2.665, 13m 2 (dois mil, 
seicentos e sessenta e cinco metros e treze centímetros), avaliado em 
R$282.241,64 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e um reais e 
sessenta e quatro centavos), contendo 1 (um) barracão construído pela Empresa 
Vila forte com metragem total de 800,00m 2 (oitocentos metros quadrados) de 
área construída, avaliado em R$282.241,64 (duzentos e oitenta e dois mil, 
duzentos e quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), totalizando um 
valor final de R$ 658.241,64 (seicentos e cinquenta e oito mil, duzentos e 
quarenta e um reais e sessenta e quatro centavos), a exclusão do referido imóvel 
se justifica, tendo em vista o interesse pl'.1blico, pois junto a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico constam 59 (cinquenta e nove) protocolos de empresas, 
conforme extrato em anexo, as quais solicitam barracões através da lei municipal 
nº1.207 de 3 de maio de 1993, destinando-as a atividades industriais. Portanto, este 
imóvel pode vir a beneficiar àqueles que estão aptos a recebê-lo, visando à geração 
de empregos e renda, conforme preconiza a lei acima mencionada. 

O Município deverá ficar incumbido de efetuar o pagamento 
remanescente aos proprietários dos imóveis permutados, através de repasse de 
outros imóveis, parcelamento ou outra forma que lhes convier, estando acordadas e 
cientes ambas às partes. 

Vale ressaltar que o imóvel objeto de permuta é de interesse público, 
haja vista que no local será construído a Bacia de Contenção de Cheias, obra muito 
aguardada pelos moradores das imediações da Baixada Industrial, que por muitos 
anos sofrem com o problema de enchentes e alagamentos. 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1 500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
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F.~1ado do Paraná 

Por fim, considerando a legalidade do incluso projeto, o interesse 
público e atendendo o que preceitua o art. 64 do Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Pato Branco, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à regular 
tramitação. 

É o nosso parecer, SMJ. 
Pato Branco, 03 de dezembro de 2018. 

~wG;(v:~ ~,Ll 
Fabricio Preis de Mello - PSD 

Presidente - Relator / 

0~ 
Vilmar Maccari - PDT 

Membro 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46) 3272-1500 - 85501 -262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapatohranco.com.br - e-mail: tegislativo@camarapatohranco.com.br 



'~.~·! .1\ ~-: 1 ' 

~ ~Ô4~io4o/vikul'icd ria/ c/rY !7/v~ $ianct:Y 
Estado do Paraná 

COMISSÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 

Parecer ao Projeto de Lei nº 199/2017 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal repassar os imóveis decorrentes da permuta efetuada 
com o Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria Pozanatto Schuwetz. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise protocolado nessa casa em 15 de dezembro de 2017, visa repassar 
imóveis decorrentes de permuta para construção da Bacia de Contenção do bairro Bonatto, diante 
da necessidade de controlar das águas pl_uviais que em certas ocasiões causam enchentes, 
prejudicando a qualidade de vida dos diversos segmentos que residem nessa cidade. ~ ~ 

Ocorre que, durante todo o ano de 2018 houveram discussões à respeito do tema. O~ i 
parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação protocolado em 13 de setembro de 2018g, :a 

sintetiza todo o trâmite nessa Casa de Leis, em resumo, diante dos imóveis apresentados pelo 
0 §i 

Executivo a proprietária Lenir Maria Pozanatto Schuwetz não mostrou interesse em recebe-los~ Q 
como diferença da permuta. ._.. = 

Em 24 de setembro de 2018, mediante despacho da Mesa, a tramitação do Projeto foi ~ ~ 
suspensa, até que o representante do Município e dona do imóvel entrassem em consenso. a 
Novamente em busca de solução para o problema, foi solicitado mediante requerimento 576/2018 ~ 
(17/10/2018), que o Executivo desse parecer sobre o Projeto, a fim de esclarecer quais as~ 8 
providências seriam tomadas, além de informar que o Projeto estava suspenso até decisão dos~00 ;g 
interessados. . ·. . 

Em Ofício resposta 94/2018/APM, datado de 8 de novembro, a Chefe da Divisão de ~ 
urbanismo Rosângela da Silva Rosatti e o Secretário de Planejamento Urbano Emerson Carlos ~ 
Michelin, informaram estariam esperando um posicionamento dessa Casa de Leis. t::: 

Após reunião dia 30 de novembro, a respeito do assunto, ficou estabelecido que seria 
necessário a aprovação de duas emendas afim de tornar o Projeto apto para ser aprovado. A 
emenda supressiva prevê a retirada do Imóvel Urbano estimado em R$ 658.241,64 do Projeto, 
além de Emenda Modificativa altera o Parágrafo Único, constando que a diferença da avaliação 
dos imóveis permutados serão pagos pelo Executivo posteriormente. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, e aprovadas as Emendas, compreende-se que o mesmo 
encontra-se apto a seguir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 
aprovação por esta Casa de Leis. 

'"\ , 
\ \, \ E o nosso parecer, SMJ. 

\ \) at. Branco, 03 de dezembro de 2018. 

Clau~r · a José son Fe osa da Silva Amilton Maranoski 
Membro P esidente - Relator Membro 
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Excelentlssimo Senhor 
Joeclr Bernardi 

Est:ldo do Pornn:\ 

Presidente da Câmara Municipal de Pato Branco 

REQUERIMENTO Nº 964/2018 

Requer lista atualizada de empresas que 
aguardam na fila, para receber imóveis 
destinados a atividades industriais. 

O vereador infra-assinado, Fabricio Preis de Mello ~ PSD, no uso de 
suas atribuições legais e regimentais, requer seja oficiado ao Executivo Municipal, 
solicitando que através do departamento competente, envie lista atualizada de 
empresas que aguardam na fila, para receber imóveis destinados a atividades 
industriais. 

A solicitação justifica-se, para exarar parecer ao Projeto de Lei nº 
199/2017 que "Autoriza o Executivo Municipal repassar os imóveis decorrentes da 
permuta efetuada com o Senhor Roque José Schwertz e sua esposa Lenir Maria 
Pozenatto Schwertz". 

Nestes termos, pede deferimento. 

Pato Branco, 03 de dezembro de 2018. 

-~ ~ \ 
~·- l'lví}y Ct,C:> \ 1u.~'> (\, \\\ 1 ~a 

Fabrlclo Prels de Mello 
Vereador - PSD 
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