
MENSAGEM Nº 44/2018 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas 
Excelências o Projeto de Lei em anexo, que solicita autorização legislativa para firmar 
Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal com o Estado do Paraná, 
através da Secretaria da Administração e Previdência SEAP, que tem por objeto a 
cessão de parte do Imóvel Urbano: Lote nº 06 da quadra nº 712, sito à Rua Teófilo 
Augusto Loiola, esquina com a Rua 1 O de Maio, contendo área de 2.801 ,64m2 (dois mil, 
oitocentos e um metros e sessenta e quatro centímetros quadrados, constante da 
Matrícula nº 34.643 do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, de propriedade do Município de Pato Branco. 

A efetivação do Termo de Cessão de Uso é uma exigência do Governo do 
Estado para edificação da Sede do Conselho Tutelar. 

Contando com a compreens -o dos nobres edis, votando em favor da 
matéria em regime de urgência, antecip mo nossos agradecimentos. 

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



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABINrn DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI Nº 8Q /2018 

Autoriza o Chefe do poder Executivo a celebrar Termo 
de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, com o 
Estado do Paraná, através da Secretaria da 
Administração e Previdência SEAP. 

Art. 1° Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de 
Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal com o Estado do Paraná, através da Secretaria 
da Administração e Previdência SEAP, que tem por objeto a cessão de parte do Imóvel 
Urbano: Lote nº 06 da quadra nº 712, sito à Rua Teófilo Augusto Loiola, esquina com a Rua 10 
de Maio, contendo área de 2.801,64m2 (dois mil, oitocentos e um metros e sessenta e quatro 
centímetros quadrados, constante da Matrícula nº 34.643 do 2° Registro de Imóveis da 
Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, de propriedade do Município de Pato Branco, 
destinado única e exclusivamente para edificação da Sede do Conselho Tutelar. 

Parágrafo único O Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal a ser 
firmado, define-se, para todos os efeitos legais, como "Anexo I" da presente Lei. 

Art. 2° A parte do imóvel de que trata o art. 1° destina-se, exclusivamente para a 
construção da Sede do Conselho Tutelar do Município de Pato Branco, pelo Estado do Paraná, 
através da Secretaria da Administração e Previdência SEAP, padrão definido por este. 

Art. 3° Fica o Estado do Paraná, através da Secretaria da Administração e 
Previdência SEAP autorizado a utilizar parte do imóvel de trata o art. 1°, única e 
exclusivamente para a finalidade do Termo, sendo-lhe proibido emprestá-lo ou cedê-lo, no todo 
ou em parte, sem aviso prévio e expresso consentimento do Município, devendo restituí-lo, ao 
final da vigência do Termo, cumprindo a finalidade a que se destina. 

Art. 4° O Termo deverá ser feito emo~s, portanto, sem qualquer transferência 
de recursos entre as partes. 

Art. 5° Esta Lei entrará em vigo a sua publicação. 
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TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO DE BEM MUNICIPAL 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Pelo presente instrumento particular, que entre si fazem, 
de um lado, como CEDENTE, O MUNICÍPIO DE PATO 
BRANCO, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita com CNPJ/MF sob nº 76.995.448/0001 -54, com 
sede na Rua Caramuru, 271 , Pato branco, Estado do 
Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal 
AUGUSTINHO ZUCCHI, brasileiro, solteiro, portador do 
RG nº 1. 735. 768-9, CPF nº 450.562.939-20, residente e 
domiciliado na Rua Tocantins, 2601, AP. 501 , Edifício 
Ágape, Centro, Pato Branco, Estado do Paraná, e de outro 
como CESSIONÁRIO o Estado do Paraná, através da 
Secretaria da Administração e Previdência SEAP, com 
sede na Palácio das Araucárias - Rua Jacy Loureiro de 
Campos, s/n - 2° e 3° andares - Centro Cívico, Curitiba -
PR, neste ato representado pelo Secretário, Senhor 
FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE, portador do RG nº 
720.747-SESP/PR, residente e domiciliado na cidade de 
Curitiba, Estado do Paraná, resolvem celebrar o presente 
Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, que 
se regerá pela Lei Orgânica do Município, pelos princípios 
do Direito Administrativo e pela Lei nº 8.666/93, mediante 
as seguintes condições: 

Constitui-se objeto da presente Cessão, o uso de parte do Imóvel Urbano: Lote nº 06 da 
quadra nº 71 2, sito à Rua Teófilo Augusto Loiola, esquina com a Rua 10 de Maio, contendo 
área de 2.801 ,64m2 (dois mil, oitocentos e um metros e sessenta e quatro centímetros 
quadrados, constante da Matrícula nº 34.643 do 2° Registro de Imóveis da Comarca de Pato 
Branco, Estado do Paraná. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
O bem imóvel objeto da Cessão se destina única e exclusivamente para que o Cessionário o 
utilize para edificação da Sede do Conselho Tutelar. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
A Cessão outorgada vigerá até o final da obra, dadas as limitações que podem ocorrer no 
desenvolvimento da mesma. 

CLÁUSULA QUARTA 
O Cessionário fica obrigado a : 

1. Utilizar a área exclusivamente para Construção da Sede do Conselho Tutelar Leste no 
modelo padrão do Estado do Paraná; 

li. garantir a segurança do imóvel no sentido estrito de inibir furtos , roubos e depredações 
do imóvel pertencente ao patrimônio público; 

Ili. atender e informar imediatamente ao Poder Público Municipal situações que requeiram 
soluções emergenciais ou quaisquer ocorrências relacionadas ao imó el cedido; 

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



MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
ESTADO DO PARANÁ GABIN~ DO PREFEITO 

CLÁUSULA QUINTA 
O não cumprimento de quaisquer das Cláusulas deste Termo, implica na sua imediata 
rescisão, salvo motivo de caso fortuito ou força maior, perfeitamente reconhecida pelos 
contratantes, na fase administrativa ou por sentença judicial. 

CLÁUSULA SEXTA 
As partes elegem o Foro da Comarca de Pato Branco, para dirimir quaisquer dúvidas sobre 
este contrato. 

E, por estarem assim justos e ave!/ dos, firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para um só éfeito na presença das testemunhas a seguir 
assinadas. 

Pato Branco, 

TESTEMUNHAS: 

Esta" o do Paraná - Cessionário 
Sec etaria da Administração e Previdência SEAP 

FERNANDO EUGÊNIO GHIGNONE 
Secretário 
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MUNICÍPIO DE 

PATO BRANCO 
Secretaria de Planejamento Urbano 

Memorando nº 024-R/2018 

De: Setor de Controle de Bens Imóveis 
Para: Secretaria de Gabinete 
Data: 27 de Março de 2018. 
Ref: CESSAO DE USO 

Vimos através deste, solicitar autorização Legislativa para Cessão de Uso, de parte do 

lote 06 da quadra 712, com 2.801 ,64m2
, Matrícula 34.643 do 2º Ofício de Registro da Comarca 

de Pato Branco -PR, para que o Estado do Paraná Edifique a Sede do Conselho Tutelar, o 

prazo será de 12 meses, contados da data da documentação devidamente aprovada. 

Atenciosamente, 

JI 

j ' l 

Rosangela d& 11va Rossatti 

Chefe da Divisão de Urbanismo 

Emerson Carlos Michelin 

Secretário de Planejamento Urbano 



MEMORIAL DESCRITIVO DE IMÓVEL SUBURBANO 

Município de Pato Branco- Estado do Paraná 

Memorial descritivo referente a parte do lote 06 da quadra 712, com área de 6.49 1,04 m2, matriculada sob 

o nº 34.643 do 2° ofício de registro de imóveis da comarca de Pato Branco - PR. 

Limites e Confrontantes de parte do Lote 06 Quadra 712, com área total de 2.80 1.64 m2
• 

NORTE: Por linha seca, com azimute de 24°47'55" e com 45 ,39 metros confronta-se com a reserva de 

fundo de vale; 

SUL: Porlinha seca,com azimute de 228°33 '5 1" e com 32,52 metros confronta-secom a Rua Teófilo 

Augusto Loiola; 

Leste: Por linha seca,com azimute de 114º46'20" com 62,00 metros e com azimute de 138º21 '3 1" com 

15,40 metros confronta-se com o Lote 06 da Quadra 7 12; 

OESTE: Porlinha seca, com azimute de 286° 13 '27" com 69,00 metros confronta-se com o lote 05 da 

Quadra 7 12; 

Proprietário: 

Prefeitura Municipal de Pato Branco. 

CN P 1:76.995.448/0001-54 



2° REGISTRO DE IMÓVEIS 
Comarca de Pato Branco - Estado do Paraná 
LEONARDO LUIZ SELBACH - REGISTRADOR TITULAR 

2º REGISTRO DE IMÓVEIS 
DA COMARCA OE PAT9 BRANCO 

( REG l STRO GERÁL) ,---fl~~"------
LEONARDO LUIZ SELBACH 

' ReOmTRADOR11TU'1!,I 

r--Ru Cf\~ · 

[MATRÍCULA N.0 ...... ~~.~~~.~ . ... ...] ~ t :. ~ J 

08 de novembro ds 2017 
!MÓVSb URBANO: Loto n• OI; da quadra n' 712, Reserve Municipal, sita à Rua Te6filo.A11gusto Lolole, 
esquina com e RUe 10 de Meio. nesta· Cidade e Comarca de Pato Branco-PR. oontendo a áre11 do 
7.587.12m' (SETE MIL • . QUINHENTOS E OITENTA E 'SETE METROS QUAORAOÓS E DOZE 
CENT!METROS QUADRADOS). Sem benfeilories. Llmlt0& o confrontaçõee: ·NORTE: oom a Reservo do 
'fundo de Vo1e·com iOS,OOm; SUL: com· a Rua Te6füo Augusto Loiola com 65.58m; LESTE: com e Rua·10 
de Inalo com 99.00m; OESTE: com o loti> 'rf' 5 com 69,00m. Público de 30/08/1996, Lº 068, na. 115, 2º 
Tebellonelo de Pato Branco-PR. · 
PROPRIETÁRIO: MUNJCIPIO DE PATO BRANCO, pessoa jurldica de direito público interno, Inscrito no 
CNPJ sob nº 7!3.995.440/0001-54. · . 
Ro lo ro anlorfor: Ref. Mat. e R.01 - 27.238, do livro 02 do 1° Registro de Imóveis da Comarca de pato 

onco - PR. Prolocolo: 88.593. Ernolumonlos: 30 VRC. R$ 5,46. Palo Rrnnco - PR. 10/1112017. 
'· Roglslrn(lor de Imóveis Tilula<. 

AV.01 • 34.8Q - Prot. n• 88.593 - 08111/2017 - TRANSPORTE PA AV.4 - 2].238 - pmt. oº 138,667 ". 
26/08/200!! - · ConfOrm6 r.nornonal dMcrilivo o p l81'11eu, aprovado pela Prefeitura Municipal do Pato Branco. 
datado de 14108/09, roferento a uma parta do lote urbano sob nº 08 da quadra nº 712. situada neslo ci<tado 
de Pato éran<::o. contendo o área de 1.096,0Bm COtlstanto do R.1 - 27.238 acime, de pcoprledjlde do 
MUNIÇIPIO OE PATO BRANCO, que do acordo com a nova subdCvlsao, passa111 soro loto n"05 do quadra 

· n• 712. com 1.096.0Qm•. com limites o ronfrontações oonstantes na nova matricula sob n° 42.221, do livro 
n• 02, deste Oficio .. Ref.· Av. 04 - 27.238, Anterior a prose , do 1° Registro de lmóvelii. Dou fé.· 
Emolumenlos: 315 VRC: R$57,33. Pato Branco-PR. 10/11/2017. ·· Registrador de Imóveis Titular. 

AUTENTICAÇÃO 

A present.e imagem confere com a ficha 

original arqui~a ~esta Serventi~ . 
O REFERIDO E ERD~DE E DOU fE. 

28 d r~/ço de 2018 · 
. l/JCULA.;1 .. ' 

Claide de Fát ma Pacheco Kreve Ronsani 

Esc evente Juramentada 

FUNARPEN 
SE LO DIGITAL N2 

550mE . TedoA • C86qZ 
- PtTrA . LFQ4F 

Consulte esse sel o em 
http://funarpen .com.br 

Avenida Brasil, 938 - Centro - Pato Branco/PR - CEP: 85.501-057 - Telefone (46)3224-5140 
Consulte os documentos necessários para registro em: www.pl>2ri.com.br 



MUNICÍPIO DE 

Secretaria de Assistência Social 

Memorando: 143/2018 Pato Branco, 26 de abril de 2018. 
-- ------ ------- - --

Da: Secretaria de Assistência Social 

Para: Assessoria Jurídica- A/C Ora. Sayonara 

Assunto: Informações referente à construção do Conselho Tutelar 
- - - - - - - - - - - -- - - -- - - - ----

Senhora, 

Na preocupação de agilizarmos o processo da construção do Conselho Tutelar e 

prestarmos informações relativas à justificativa por parte do Estado quanto à necessidade do Projeto de 

Lei do Termo de Cessão de Uso do Imóvel para edificação do respectivo órgão, mantivemos contato 

telefônico por diversas vezes com a Coordenadora da Política da Criança e do Adolescente, Sra. 

Juliana Sabagg da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social , a mesma nos informou 

que os outros municípios do Estado do Paraná não tiveram nenhum impedimento por parte do Poder 

Legislativo em solicitar o Projeto de Lei , estando assim ausente qualquer tipo de justificativa por parte 

do Estado. 

~ 
Anne Cristine Gomes da Silva 
Secretária de Assistência Social 

Rua Teófilo Augusto Loiola. 264 - Bairro Sambugaro CEP: 85.502-480 - Fone· (046) 3225-5544 - Email: admsodal@patobranco.pr.gov.br 
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Gabinete do Vereador Gilson Feitosa 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 80/2018 

Autor: Executivo Municipal 

Relator: José Gilson Feitosa da Silva- PT 

Súmula: Autoriza o Chefe .do Poder Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso 

Gratuito de Bem Municipal, com o Estado do Paraná, através da Secretaria da 

Administração e Previdência SEAP. 

RELATÓRIO 

O projeto em questão, de autoria do Executivo Municipal, visa autorizar o Chefe do 

Poder Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, com 

o Estado do Paraná, através da Secretaria da Administração e Previdência SEAP. 

ANÁLISE 

O Projeto em análise tem por objetivo a cessão de parte do Imóvel Urbano 

localizado na rua Teófilo Augusto Loiola, lote 06, quadra 712, de propriedade do 

Município de Pato Branco, a ser destinado única e exclusivamente para edificação da 

Sede do Conselho Tutelar. 

Segundo a proposição, o Termo deverá ser feito sem ônus, portanto, sem 

qualquer transferência de recursos entre as partes. Em anexo ao projeto consta o 

Termo de Cessão de uso gratuito de bem municipal. 

VOTO DO RELATOR 

Após análise do projeto, compreende-se que o mesmo encontra-se apto a 

següir seu trâmite normal, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua 

aprovação por esta Casa de Leis. 

É o nosso parecer, SMJ. 

Pato Branco, 09 de maio de 2018. 

José Gilso 
Pre 

ua Arariboia, 491 Fone: (46) 3272- 1500 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail : legis lativo@camarapatobranco.com.br - s ite: www.ca marapatob ranco.com.br 
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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 ~ \\ ~ golli) 1 ~ . 

Pato Branco, <t:rt lo5lw1 s< · 

~o~i~~B 
Presidente 

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

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 __.~ .... o'""".i.~" ->-..:-~_w~"""t{ ...... z:o"'""-"-...... \'&...__. _________ _ 

Pato Branco, O';t los{z.o ,g. 

Presidente 

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

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 Qp'i u"' go(Zto1j'.;. 

Pato Branco, 01(05/7121& 

José Gilson 

Presidente 

ilva - PT 

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



Estado do Par:rnd 

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARECER: Projeto de Lei nº 80/2018 

SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso 
Gratuito de Bem Municipal, com o Estado do Paraná, através da Secretaria da 
Administração e Previdência SEAP. 

Autor: Executivo Municipal. 

Pretende o Executivo Municipal, através do Projeto de Lei em epígrafe, 
obter autorização legislativa para celebrar Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem 
Municipal , com o Estado do Paraná, através da Secretaria da Administração e 
Previdência SEAP, que tem por objeto a cessão de parte do imóvel Urbano: Lote nº 06 
da quadra nº 712, sito à Rua Teófilo Augusto Loiola, esquina com a Rua 10 de Maio, 
contendo área de 2.801,64m2 (dois mil, oitocentos e um metros e sessenta e quatro 
centímetros quadrados), constante da Matrícula nº 34.643 do 2º Registro de Imóveis 
da Comarca de Pato Branco, Estado do Paraná, de propriedade do Município de Pato 
Branco, destinado única e exclusivamente para edificação da Sede do Conselho 
Tutelar. 

A utilização do referido imóvel será única e exclusivamente para a 
finalidade constante no termo assinado entre o Estado do Paraná e o Município de 
Pato Branco, sendo vedado o empréstimo ou cessão sem aviso prévio e expresso 
consentimento do Município. 

O Termo será feito sem ônus, ou seja, sem qualquer transferência de 
recursos entre as partes. 

A construção da sede própria do Conselho Tutelar será uma obra de 
grande valia para o Município, tendo em vista que atualmente as atividades dos 
conselheiros tutelares são exercidas em imóvel locado pela municipalidade, esta nova 
sede trará a médio e longo prazo uma economia significativa aos cofres do Município, 
o qual irá economizar com valores de aluguel , além do mais, proporcionará maior 
conforto e comodidade no atendimento à população. 

Considerando que a matéria é de interesse público e por encontrar-se 
amparada legalmente, optamos por exarar PARECER FAVORÁVEL à sua regular 
tramitação e aprovação. 

Nestes termos, pedem deferimento. 
Pato Branco, 1 O de maio de 2018. 

Ç~wQº)' Llk 
'F'al:>ric10 Pre1s de M~~o - PSD 

Presidente - Relator 

/141 /7/'L._ 
· mar Maccar!C ~T 

Membro 
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Estado do Paraná 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2018, às 16h, reuniram-se os membros da Comissão de 
Políticas Públicas, os vereadores Moacir Gregolin (Membro), Fabricio Preis de Mello (Presidente) 
e Vilmar Maccari (Membro) para deliberarem sobre os projetos de competência desta comissão e o 
assessor parlamentar Leandro Gustavo Lamp para secretariar a reunião. O Presidente da Comissão 
de Políticas Públicas, Fabricio Preis de Mello abriu a presente reunião cumprimentando a todos e em 
seguida foi explanado sobre o Projeto de Lei Nº 69/2018, "Institui no Município de Pato Branco a 
Campanha de Prevenção aos Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais denominada "Abril 
Verde" e dá outras providências", de relataria do vereador Vilmar Maccari, os pares deliberaram pelo 
Parecer Favorável a regular tramitação da matéria. O Projeto de Lei Nº 72/2018, "Assegura ao 
aluno portador de deficiência locomotora permanente, prioridade na matrícula em escola pública 
municipal mais próxima de sua residência e dá outras providências", de relataria do vereador Vilmar 
Maccari, os membros da comissão deliberaram pelo Parecer Favorável a regular tramitação da 
matéria. O Projeto de Leiº 142/2017 "Dispõe sobre a implantação da Zona Central de Tráfego (ZCT) 
no Município de Pato Branco; delimita restrições de circulação de veículos automotores pesados por 
área; disciplina critérios para operações de carga e descarga e dá outras providências", de relataria 
do vereador Fabrício, o mesmo deliberou juntamente com o vereador Vilmar Maccari pelo Parecer 
Contrário a tramitação da matéria, assinou contra o parecer, o vereador Moacir Gregolin. O Projeto 
de Lei N° 66/2018, "Dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação e revoga a Lei nº 2829, de 03 
de setembro de 2007", de relataria do vereador Fabrício Preis de Mello, os pares exararam Parecer 
Favorável a regular tramitação da matéria. O Projeto de Lei Nº 80/2018, "Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a celebrar Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, com o Estado do Paraná, 
através da Secretaria da Administração e Previdência SEAP", de relataria do vereador Fabrício Preis 
de Mello, os vereadores deliberaram pelo Parecer Favorável a regular tramitação da matéria, que se 
encontra em regime de urgência. Os Projetos de Lei nº 170/2017; 57/2018 e 63/2018, matérias de 
relataria do vereador Vilmar Maccari, aguardam manifestação técnica das secretarias competentes, 
para que o relator possa exarar parecer. 
Nada mais havendo a ser tratado, lavramos à presente ata que após lida e aprovada foi assinada 
pelos de competência. 

Moa/ ;;~ re olin / / JMem/ 
, ~, 1)1~ 

Vilmar ~c:ri, 
Membro 

Rua Araribóia, 491 

/ 

Fone: (46) 3272-1500 

Pato Branco, 08 ~Jio de 2018. 

c:lCor",r.; ,.Q \ 1 \1 
, K')u:..AJ '-...__J\J,1.. , e\_. 1~ 

85501 -262 

Fabricio Preis de Mello 
Presidente 

!Av-ff'/L~ 
~eandrofoustaVo Lamp 
Assessor Parlamentar 

Pato Branco Paraná 
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Estado do Paraná 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

PARECER AO PROJETO DE LEI Nº 80/2018 

Autor: Executivo Municipal 
Relator: Carlinho Antonio Polazzo - PROS 
Súmula: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de 
Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, com o Estado do Paraná, através da 
Secretaria da Administração e Previdência - SEAP. 

RELATÓRIO 

Através do Projeto em análise, o Executivo Municipal solicita autorização 

legislativa para celebrar Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, com? ó ~ 
' ' 

Estado do Paraná, através da Secretaria da Administração e Previdência - SEAP. 

A municipalidade pretende celebrar Termo de Cessão de Uso Gratuito de Bém 

' Municipal, com o Estado do Paraná, através da Secretaria da Administração a .. 

Previdência - SEAP, para a construção da sede própria do Conselho Tutelar em nosso 

município. 

ANÁLISE ~.~ 
'ª~ e. 

Trata-se de uma iniciativa onde a municipalidade pretende celebrar Termo ~ 
1 

Cessão de Uso Gratuito de Bem Municipal, com o Estado do Paraná, através dâ 
Secretaria da Administração e Previdência - SEAP, para a construção da sede própria 

do Conselho Tutelar em nosso município, oportunizando assim melhores condições de 

trabalho aos conselheiros tutelares. 

No bojo do projeto de lei encontram-se discriminadas as informações acerca do 

imóvel, objeto da referida cessão de uso. 

Importante destacar que a cessão destina-se exclusivamente para a construção 

da sede do Conselho Tutelar do Município de Pato Branco, pelo Estado do Paraná, 

através da Secretaria da Administração e Previdência - SEAP, em padrão definido por 

este, ficando inclusive proibido de emprestá-lo ou cedê-lo, no todo ou em parte, sem 

aviso prévio e expresso consentimento do Município, devendo restitui-lo, ao final da 

vigência do Termo, cumprindo a finalidade a que se destina. 
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Estado do Paraná 

VOTO DO RELATOR 

Considerando a análise anteriormente exposta, onde está evidente os benefício 

ao serviço desenvolvido pelo Conselho Tutelar, opino favoravelmente a tramitação e 

aprovação do presente projeto de lei , pois do ponto de vista e ótica de justiça e redação 

não existe óbices a sua tramitação e aprovação. 

Assim , diante das alegações e considerações apresentadas, opto por exarar 

PARECER FAVORÁVEL, a regular tramitação e aprovação da presente matéria. 

É o parecer, SMJ. 

Pato Branco, 28 de maio de 2018. 

Carlinho An 

ílDrlH..Lm~ 
R'(;dríg~Ósé Correia - PSC 

I / 
Membro 

=---Ronalce Moacir Dalchiavan - PP 

Membro 

I!~ ; - )J('Oh OL~ ~a~ff }"~rhfüt-PSoe' 
Presidente 

2 




