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PREFEITURA DE 

PATO BRANCO 
ESTADO 00 PARANÁ GABINETE 00 PREFEITO 

MENSAGEM Nº 88/2018 
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Senhor Presidente, 

Senhores vereadores, 

O anexo Projeto de Lei, ora conduzido à apreciação de Vossas 

Excelências, visa revogar o art. 3° da Lei nº 891, de 28 de março de 1990, que autoriza 

o Executivo Municipal a doar imóvel à CATEL Comércio de Máquinas Agrícolas Ltda. 

Conforme se pode constatar do Memorando nº 189/2018, de 28 de agosto 

de 2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (cópia anexa), 

justifica-se a alteração da referida Lei, pelos inúmeros motivos ali descritos. 

Diante do exposto, esperamos que a matéria mereça deliberação 

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

Gabinete do Prefeito, 29 de a 

Rua Caramuru, 271 • 85501-064 •Pato Branco• Paraná 
Fone/Fax (46) 3220.1544 www.patobranco.pr.gov.br 
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PROJETO DE LEI Nº J =t3 /2018 

Revoga o artigo 3° da Lei nº 891 , de 28 de 
março de 1990. 

Art. 1° Fica revogado o disposto contido no artigo 3° da Lei nº 891, de 28 
de março de 1990. 

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de ua publicação. 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

MEMORANDO Nº 189/2018 Pato Branco, 28 de agosto de 2018 

DE: Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

PARA: Secretaria de Gabinete 

ASSUNTO: pedido de Revogação do Art. 3º da Lei nº 891 

Solicitamos a vossa senhoria a gentileza de providen

ciar mensagem para a Câmara Municipal revogando o Art. 30 da Lei nº 

891 de 28 de março de 1990, que autorizou a doação de imóvel situado 

no Parque Industrial Theóphilo Petrycoski, sob matrícula nº 21. 678, mo

dificada para n° 23 .067, para Catei Comércio de Máquinas Agrícolas 

Ltda. 

A solicitação se prende ao fato de terem sido realiza

das modificações na Lei 891, por meio da Lei nº 1.041 de 28 de maio de 

1991 e Lei nº 1.262 de 23 de novembro de 1993. 

Em relação à matrícula nº 23.067: 

Em 28 de março de 1990, o município doou o terreno 

Parte da Reserva Municipal, quinhão nº 01, do Núcleo Bom Retiro, com 

área de 6.000m 2 à empresa Catei Comércio de Maquinas Agrícolas Ltda, 

por meio da Lei nº 891. 

Em 28 de maio de 1991, o município alterou a deno

minação da donatária da Lei nº 891, doando o terreno à empresa Pato

made Móveis de Madeiras Ltda, por meio da Lei nº 1.041. 

Em 23 de novembro de 1993 o município autorizou a 

empresa Patomade Móveis de Madeiras Ltda a alienar o imóvel para a 

empresa Dério Rost & Cia Ltda . no Art. 3°, onde consta que o imóvel de 
~~3-0 e·--, 
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Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

que trata o artigo 1° desta Lei, fica sujeito às condições estabelecidas na 

Lei nº 891 de 06 de abril de 1990 . 

Na matrícula consta a transmissão da Prefeitura para 

a empresa Patomade Móveis de Madeiras Ltda e desta para Dério Rost & 

Cia Ltda em data de 15 de setembro de 2003. 

Na matrícula, em 21/05/2018, consta o cancelamento 

das cláusulas de inalienabilidade, constante s do R.1 e R.2 da matrícula 

do terreno, o que ocorre quando comprovado o cumprimento de todos 

os encargos pela empresa, ficando o imóvel livre e desembaraçado de 

qualquer ônus. 

Ocorre que a empresa Dério Rost & Cia Ltda, ao apre

sentar a referida matrícula em instituição financei ra para obtenção de 

créd ito, obteve a resposta de que o Art. 30 da Lei n° 891 de 28 de mar

ço de 19~0 deve ser revogado para que não ocorra o entendimento de 

que o terreno ainda pode ser revertido ao patrimônio do município de 

Pato Branco. 

Consta no Art. 30 : 

Art. 3º - Em caso de extinção da donatária, ou 

na hipótese do imóvel vir a ser utilizado para fins diversos aos 

estabelecidos acima, o mesmo reverterá ao doador, com todas as 

benfeitorias que nele existirem, sem direito a qualquer indeniza

ção. 

A empresa Dério Rost & Cia Ltda cumpriu efetivamen-

te com todos os encargos constantes das leis de doação, por isso, solici

tamos que o Art. 30 da Lei n° 891 de 28 de março de 1990 seja revoga 

do. .,,,., __ .. , ..... >.~ 
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Documentação comprobatória em anexo. 

Certo de contar com o vosso entendimento. 

Atenciosamente, 

OSMAR BRAUN SOBRINHO 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
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Pre eitura :Jvlunici a{ de Pato <Bra 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 891/90 

DATA: 28 de março de 1990. 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a doar parte da Reserva 

Municipal, quinhão nº 01, do Núcleo Bom Retiro, com área de 6.000m2 , reservando-se 
mais 4.000m2 de área contígua para utilização posterior, à CATEL Comércio de Máquinas 
Agrícolas Ltda. 

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

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a doaçãe--Ge 
parte da Resei:va--Municipal, quinhão nº 01, do Núcleo Bom Retiro, matricHlaae-so94 
21.678, com área de 6.00Gm

2 
(seis mil metros quadraaos), à CATEL Comércio ae 

Máquinas Agrícolas Ltaa, onde a mesma instalará uma inaústria de carretas agrícolas, 

méveis----e----rte.fate-s---€1e--madeira, reservando se mais 4.000m
2 

(quatro mil metros 
quadrados) de área contígua, para--Htilização posterior. · 

Art. 1° Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a doação de parte 
da Reserva Municipal, quinhão 01 do Núcleo Bom Retiro, matriculado sob nº 23.067 com 
área de 6.000m

2 
(seis mil metros quadrados) à PATOMADE MÓVEIS DE MADEIRAS 

L TOA., onde a mesma instalará uma indústria de carretas agrícolas, móveis e artefatos 
de madeira, reservando-se mais 4.000m

2 
(quatro mil metros quadrados) de área contígua 

para utilização posterior.(Redação dada pela Lei nº 1.041, de 28.5.1991) 

Art. 2° - Na escritura de doação, deverá constar obrigatoriamente no 
mínimo as seguintes condições: 

a) Feita a doação, terá a donatária o prazo de 01 (um) ano para instalação 
e funcionamento definitivo da indústria. 

b) Cláusula de inalienabilidade, pelo prazo de 10 (dez) anos com exceção 
do consentimento expresso do Legislativo Municipal e desde que a donatária continue no 
mesmo ramo. 

c) Prazo de 02 (dois) anos para que a donatária apresente projeto de 
ampliação que justifique a doação da área reservada no Artigo anterior. 

Art. 3° - Em caso de extinção da donatária, ou na hipótese do imóvel vir a 
ser utilizado para fins diversos aos estabelecidos acima, o mesmo reverterá ao doador, 
com todas as benfeitorias que nele existirem, sem direito a qualquer indenização. 



<Prefeitura :Jvtunicipa[ de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 28 de março de 1990. 

Clóvis s !fJll i~la.n Prefeitflff!!~~;I 
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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 ....... O_o_i_\,.h.;_e~13-~3"+Jci .......... o~~~·---------

Pato Branco, 3 i .. \o l&.o 1 g · . ' 

~ti~offelle~i4s 
Prtfui~ente 
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Estado do Paraná 

Ao Departamento Legislativo 
Câmara Municipal de Pato Branco - Paraná 

O Vereador infra-assinado Ronalce Moacir Dalchiavon - PP, Relator 

pela Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei nº 173/2018, que revoga o 

artigo 3° da Lei nº 891, de 28 de março de 1990, solicita Parecer Jurídico referente à 

matéria objeto do projeto e sua legalidade. 

Pato Branco, 1 O de outubro de 2018. 

Ronalce Moa ir alchiavon 
Relator 

Rua Arariboia, 491 - Centro Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco 
site: v1ww.camarapatobranco.com.br - e-mail: leglslativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Paraná 

PROCURADORIA JURÍDICA 

Recebi nesta data, na condição de PROCURADOR JURÍDICO, 

abaixo assinado, conforme estabelece o § 1° do artigo 133-A do Regimento 

Interno do Poder Legislativo Municipal, o Projeto de _(b"'"'""'""i~------
nº 11â )zorQ 
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Estnclo do Parnnú 

PARECER JURÍDICO 
PROJETO DE LEI Nº 173/2018 

Em atenção a solicitação efetuada pelo Vereador Ronalce Moacir Dalchiavan 
- relator da matéria na Comissão de Justiça e Redação, esta Assessoria e 
Procuradoria Jurídica emite o seguinte posicionamento jurídico pertinente ao 
tema objeto da consulta: 

Trata-se de proposição legislativa de autoria do Executivo Municipal, o qual 
pretende revogar o art. 3° da Lei nº 891, de 28 de março de 1990, que 
autorizou a doação de parte da reserva municipal, quinhão nº O 1, do Núcleo 
Bom Retiro, com área de 6.000,00 m2 à Catei - Comércio de Máquinas 
Agrícolas Ltda. 

Em síntese, justifica o Executivo Municipal em sua Mensagem, que a 
revogação do referido dispositivo legal, decorre do Memorando nº 189/2018, 
de 28 de agosto de 2018, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico (doe anexo), pelos inúmeros motivos nele descritos. 

É o brevíssimo relatório. 

A proposta de revogação, recai sobre o disposto contido no artigo 3° da Lei nº 
891/1990, que assim estabelece: 

"Art. 3° Em caso de extinção da donatária, ou na hipótese do 
imóvel vir a ser utilizado para fins diversos aos estabelecidos acima, o 
mesmo reverterá ao doador, com todas as benfeitorias que nele 
existirem, sem direito a qualquer indenização." 

A revogação do citado dispositivo decorre da ex1gencia da instituição 
financeira, para que seja liberado recursos em favor da donatária (Dério Rost 
& Cia Ltda), conforme comprovam documentos anexos. 

É de se ressaltar, que em decorrência da edição da Lei nº 1.041, de 28 de maio 
de 1991 , houve a alteração da donatária originária, passando referido imóvel 
para a empresa Patomacle Móveis ele Macieiras Ltda. 

Na sequência, através da Lei nº 1.262, de 23 de novembro de 1993, foi 
autorizado a alienação, mediante compra e venda, elas benfeitorias edificadas 
sobre o imóvel doado a Patomade Móveis de Made iras Ltda, para a empresa 
Dério Rost& Cia Ltda, e que o referido imóvel ficaria sujeito às! condi,ções 

Rua Araribóia , 491 - Fone: (46) 3272-1500 - CEP 85501-262 - Pato Branco Paraná 
e-mail: legislatlvo@camarapatobranco.corn.br - site: www.camarapatobranco.com.tl 
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Estndo do Parnnó 

estabelecidas na Lei nº 891, de 6 de abril de 1990. 

Conforme verifica-se do Memorando expedido pela Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico e da Matrícula Imobiliária nº 23.067 do 1 º 
Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Pato Branco (does. 
Anexos), em data de 21105/2018, consta Averbação 3 - Prot. Nº 170.973 -
Título: Cancelamento da Cláusula de Inalienabilidade - Nos termos Baixa 
de Cláusula de Inalienabilidade expedida aos 09/08/2017 pelo Município de 
Pato Branco-Pr, representado pelo prefeito municipal Augustinho Zucchi, foi 
autorizado o cancelamento das cláusulas de inalienabilidade constantes do 
R.1 e R.2 da presente matrícula. 

Mesmo estando o imóvel livre e desembaraçado, conforme constata-se da 
matrícula imobiliária anexa, a empresa Dério Rost & Cia Ltda em face da 
solicitação de obtenção de crédito junto à Instituição Financeira, obteve 
resposta de que o art. 3° da Lei nº 891, de 28 de março de 1990 deveria ser 
revogado para que não ocorra o entendimento de que o terreno ainda pode ser 
revertido ao patrimônio público, razão pela qual o Executivo Municipal 
propõe a revogação do mencionado dispositivo legal. 

Por fim, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, atesta que a 
empresa Dério Rost & Cia Ltda cumpriu efetivamente com todos os encargos 
constantes das leis de doação, por isso, solicita que o art. 3° da Lei nº 891, de 
28 de março de 1990, seja revogado. 

Assim sendo, entendemos s.m.j, tratar-se de uma mera formalidade, exigida 
pela Instituição Financeira, para revogar o disposto contido no art. 3° da Lei 
nº 891/90, apesar do referido imóvel esteja livre e desembaraçado de 
quaisquer ônus ou encargos (cancelamento da Cláusula de 
Inalienabilidade), conforme se verifica da Matrícula do Registro de Imóveis 
anexa, tendo em vista o cumprimento integral da donatária de todas as 
condicionantes constantes das Leis de doação, conforme atesta a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, através do Memorando nº 
189/2018, datado de 28 de agosto de 2018 (does de fls. 3 à 5). 

É de se ressaltar, que mesmo com a liberação da cláusula de inalienabilidade e 
da revogação do art. 3° da Lei nº 891, de 28 de março de 1990, fica 
assegurado a utilização do referido imóvel para fins industriais, \ \ 
conforme estabelece a alínea "b" do art. 2º ela mencionada legislação '\J 
municipal. 

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



Estado do Parn nó 

A matéria não encontra óbice de ordem legal, razão pela qual opinamos em 
exarar parecer favorável a sua regimental tramitação, competindo ao douto 
plenário desta Casa Legislativa de liberá-la sob o ponto 0e vista de mérito. 

É o parecer, sub censura. 

Pato Branco, 3 de dezembro de 2018. 

Lucian~/Beltrame 
Procurad\ r Legislativo 

Rua Araribóia, 491 Fone: (46) 3272-1500 CEP 85501-262 Pato Branco Paraná 
e-mail: legislativo@carnarapatobranco.com.br - site: www.camarapatobranco.com.br 
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<Prefeitura <Jvf_ unicipa( de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI Nº 1262/93 

DATA: 23 de novembro de 1993. 
SÚMULA: Autoriza Patomade Móveis de Madeiras Lida., alienar imóvel 

que lhe foi doado, para Dério Rost & Cia. Lida. 

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

Art. 12 - Fica autorizado a alienação, através de compra e venda, das 
benfeitorias edificadas sobre a Reserva Municipal, Quinhão nº 01, do Núcleo Bom Retiro, 
com área de 6.000,00m2 (seis mil metros quadrados), matriculada sob nº 21.678 no 
Cartório do 1 º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, Estado do 
Paraná, doada através da autorização concedida pela Lei nº 1041 , de 28 de maio de 
1991, à empresa Patomade Móveis de Madeiras Lida., para a empresa Dério Aos! & Cia. 
Lida., inscrila no CGC/MF sob nQ 79.072.104/0001-61 . 

Art. 22 - Fica autorizada a transferência do imóvel objeto da Matrícula nº 
21.678 do Cartório do 1 º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Pato Branco, 
atualmente em nome de Patomade Móveis de Madeiras Lida., para Dério Rost & Cia. 
Lida. 

Parágrafo Único. Da escritura pública deverá constar o texto integral 
desta Lei, assim como de sua transcrição no Registro de Imóveis. 

Art. 32 - O imóvel de que trata o artigo 1 º desta Lei, fica sujeito às 
condições estabelecidas na Lei nº 891, de 6 de abril de 1990. 

Art. 42 - A área de 4.000m2 (quatro mil metros quadrados), reservada para 
utilização posterior na norma do artigo 1 º da Lei nº 1.041, de 28 de maio de 1991, fica 
desvinculada, dela o Município podendo dispor livremente. 

Art. 52 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 23 de novembro de 
1993. 
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<Prefeitura :Municipa[ de <Pato <Branco 
ESTADO DO PARANÁ 

GABINETE DO PREFEITO 

LEI N2 1041/91 

DATA: 28 de maio de 1991. 
SÚMULA: Altera denominação da donatária da Lei nº 891, de 6 de abril de 

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

Art. 12 - A redação do Artigo 1 º da Lei n2 891 , de 6 de abril de 1990, passa 
a ser a seguinte: 

"Art. 12 - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder a doação de 
parte da Reserva Municipal, quinhão 01 do Núcleo Bom Retiro, matriculado sob nº 23.067 

com área de 6.000m
2 

(seis mil metros quadrados) à PATOMADE MÓVEIS DE 
MADEIRAS LTDA., onde a mesma instalará uma indústria de carretas agrícolas, móveis 

2 
e artefatos de madeira, reservando-se mais 4.000m (quatro mil metros quadrados) de 
área contígua para utilização posterior". 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Pato Branco, em 28 de maio de 1991. 

Clóvis s fÍli 
11~~an Prefell{lff!!~~I 
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.. ~ .hllco · :ln t;etno; i:ns~ ti to ·.no . OGC/l!iP ·a~ii -·n <ríG. 995;448/dopj. .... 54; · ·. \ . . . . . . ·. ._ ........ .. 

n. l '~ ;.23~067 .. :03.02.92 - . 'f~"ansnli-t~ntot Pi\EF'EITllfü\.J.IUlfICIPAL DE. PÁTO DRA!ICO, poa·-
608 jurÍdiC!I de' direito pÚblico'interiiõ, innol'itn uo ooc;tu·. aob n976.99J.448/0001-
54· . Ad(l,Üüente~ P/\TO.\IADE ·- l/iOVEIS ' DE MADEIRAS LTDA', ,-1100'000 ju.rfaioo do diroito~pri
vado .com- aede . nasto cldude, inooritn no OGC/lllll sob n11e5.199,995/000l--Ol, DOAÇA01. -
tÍreas 6.ooo,oom2 , eom hc~foitoriu<:;. PÚbl16·o <1.a 0'2.09.91 1 1J"03~ fls , 176, 2° Tub. lE_ 
cal., \'ulor-: Cd~- l.OOOaOOO,OO, Fol. SU~o o imposto do t1'Bnam1.eoao inter-vivoo nu quan 
tia do CrS .40.000,00, - ~on,rorme guiil oob n 11 OR-:-l-ITDI:.Q63/9l do Ag~nc1a de ftendao.::. • · , 
do Pato .Branco. CerUdoo· ncgativo Eotadual aob 110140/92. lúunioipal oob n~ll91/92. · 
DistribuiçÜo sob nOJ.27/920 Que . o donçÜo Ó foita com base na lei 891 de 20,03,90 o -
com os -seguintoo encore;o~:·o) feito o doação, terá o dona'al.'ia o pl'Ozo do Ol(um) -
ano p:ira instolnçÕo e -funcionamonto .definitivo da in<lustrfo 1 b) cláúsuln de innlio-
na bilidade 1 pelo prazo .do 10 (ela z) o nos com exce<;8o do .consentimento axpro oüo do lo~ 
~ islativo mt.micil\:ll o desde que n flonnt~ria continue no mearuo_romo; e) pm~o l\o 02 
{dois) anon p'.lra que n dono tiria apresente pro1eto do orupliaçao quo justifique ll --- , .. ,, -
doaç.uo uu nreo l'osol~'adu no 1,1rtieo arrtovio1·; d om coso. de extinçao da <lonotaria ~ 
ou hipotoso do imóvel vir a ser 'utillz.-'.ldo p:ira fina cliversos aos estobol~cidos odnl, 
o meumo~ reverterá oo <lonclor 1 com to\}as OG .benfeitor:tos quo nele existirem , sem d1. 
>:oito a qU!llqucr :i.ndeniz.âç.,,-o. 11ef. ~.!Ett. 23. ?6'f {ic.tma. Dov. fÓ. e~ q~S 19,440,a51~ 

. . l"iú.$1'íl. 
• 1 • ·: • • • .: • • • 1 ~- • • , 

1 . 

R.2/23.067- Prot . nºll4.270- 15/09/2003- 'l'RANSHITENTE: PATOM.ADE 
MÓVEIS DE ·MADEIRAS LTDA,.Pessoa ,Jurídica de direito privado com sede 
BR-15 8,NOc leo Bo m Re t iro nesta cidade de Pato Branco~Pr , i nscrita no 
CNPJ/MF sob nº02.190.995/000l--Ol, 0 CND do INSS sob n~0533li003-1402 
1060/03. de 05.09.03. ADQUIRENTE: DERIO ROST & CIA L'rDA, P eSSO<l 

Jurídica de di re ito privado com sede na Av.das Industrias nº250,Dis
trito Industrial ,nesta cidade de Pato Branco-Pr inscrita no CNPJ/MF 
sob nº79.072 . 104/0001- 61. COMPRA E VENDA: ÁREi\:.6.000,ÔOm2, sem ben 
feitorias. Públi.co de 30 . 11.9{, LºOG2, fls.21'1 , 2º ".rab. loca l:Vl\-
1.9Jl .. !.. R$ 8. 34 0. , 00. Foi pago o iinposto de transmissão inter-vivos _na 
quantia de R$ 1G6 , 00,conforme guia GR-4-ITBr nº1332/94,da Prefei t ura 
Municipal d e Pato Branco . Certi~~es Negativas: Municipal n º3582/03, 
Estadual nº10 7GB B1-B3/03.0 Funt~jus foi isento, . conforme Le i nºl2604 
de 02 . 07.99,itern 113. Q\le a . presen~e compra e venda · foi t"eita em con
formidade c om a Lei Municipal n ºl .262/73 de 23 de novembro de 
1993, com cs seguintes enca):go's : Art. 1 º) Fica autori.za.d_o a êtl"iena
ção, atravé~ de compra e vendª, das · benfeitorias edificadas sobre 
a Reserva Ntrnicipal,Qu.i.nhão nº01,do núcléo Dom Ret .. i.ro, com a área de 
6.000,00m2, ma'tricula .sob nº21.678 deste ofici·p doada atraves de 
autorizaçgo cóncedida pela Lei n º l.041 de 28 de maió de 1991,ã ~n

presa .Patomélde . Móveis de Madeiras l1tda 1 pa1·a a e111presa Dério Rost & 
Cia Ltda, in:Jcr.ita no CGC/NF sob nº79.07?..l04/Ó001-1 6; Art. 2")Fica 
autorizada a transferincia do imóvel objeto da matricula nº21 . 678 
deste o ficio, at ualmente em .nome de . Patomade Móveis de .l>Jadeiras Ltda, 
para Dério Rost· lY Cia Ltda. Pnrágrafo Único:Da escrit1,1ra pública de-

.----. . '" 
.1 

verá constar o texto ín.tegral_ desta Lei' assim como des~t~~10S~~gscri-
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\. '9ct~2 .. ·' ,<f" 
~Rf\t-(ü--.,L.----------------------------coN111w11çAo 

-- ·ç§o do RegJ'stro de Ióveis;Art. 3º) O imóvel de que trata o artigo 1• 
desta Lei, fica sujeito ás condiçõe8 estabelocidas na Lei ~-9~,de 
06 de abril de 1990. Art. 4º) A área de 1.000,00, servada para uti 
lização po.sterior na nor ma do ctrtigo 1º da fiei 11°1.011 de 28 de maio 
de 1991,tica desvi ncualda, de).a o Municip.ío podendo dispor livremen
te. Obrigam-se as partes pela·s ' pemais condições da e s e r i tura. Ref. 
R.l--23.067,1·ctro . Dou fê.C. 1; ."322 l/RC::R$ '153,81. f.~~A.á_ 

V.3/23.0Ci7 - Prol. n(l 170.9'/3 - 21/05/20 18 - IÍJ]lLQ: Cllncclnmcnto da ·Ct;-íusula de 
J11nlie11nbilidmlc - Nos lermos · Baixa de Cláusula· de Inalienabilidade expedida nos 
9108120 \ 7 pelo Município de Pato Brnnco-PR, representado pelo prefeito municipal 

l\ugustinhn Zucchi, .. foi autorizado o cancelamento dns cláusulas de i11ali e11abilidadc 
·onstantcs do R 1 e H..2 da pres1:11te matrícula. Dou fé . Emls.: 630,00 VRC's = R$ 121,59. 
P:-:,"\ nranco OCi (k Junho de 2.0 18. Escrevente Juramentndo - lvalino lvano Jc C.·rvnlho 

~--"-----_: _ ___ ~ 
Neto. -- .......... _"' __ ,;._,. __ ~._· · 

-- l'Vl'.1ctfA -=---,.. - · · . . 
1---~~~~~""'~---

A v. 4/2J.067 :(firot. n' 171.MO - .26/07/20 18 - TÍTUU): AVEHllAÇ1\0 DE 
CONSTH. UÇAO-; P1 ncc,.dc-sc esta averbação nos lcrlnos do requerimento dirigido à esta 
Serventia, dritado M.._'~c e ju lho de 2.018, firnrndo pela pessoa jurídica Derio Rost & Cia 
Ltdu, na·pessoa de seu representan te legal Dério Rosl, instruído com a Cmta <l c 1-labitc-sc 
11º 407/20 18, datada de 23 de julho de 2.018, expedida pelo Município de Pato Branco -
PR. para constar a construção de um barracüo induslrinl em nlvcnariu, com !in.:a construída 
de 748,50 m1, com cobertura de telha melú1ica, sem passeio, com muro, situada na 
A ' :cn ida dns l ndústrias, nº 250, nes.tn cidade de Pato. Branco - PR. Ceti idão ncga.t iva de 
âbitos relntivos às coi1hibuiçõcs previdcnciúrias e ús de terceiros nc O 14220 1R-888h 174, 
emitida cm 09 de julho <le 2.0 l 8 pclu Secretaria du Receita Federal do Brnsil. Certidão 
Positiva com [fei to de Negativa de Débitos Municipais 11" 239l5/2018, expcd idé• em 09 de 
julho de . 2.018 pela Prefeitura Municipal de Pato B1'anco - l'-R (cadas'trn 11º .505'2'4000). 
ART n" 20080882559; /\RT n(l 20 130823939 e /\RT nº 20 124553r 1), <l $si 11 adas pelo 
Engenheiro ·Civi l - Leandro Hilkshci11 (CIU~A/P~Z 11º 29020íD). Funrcjus pago cm 26 ck: 
julho de 2.018, no valor de J\$ 822,76, pela base de cálcul o el e R$ 4 J 1.379,80, guia n'' 
140000000038/'2118-2. l'ato Brnn<.:o, 06 de agosto de 2.0 18. 001.i l'é. 1:'.rnls. : 2.156 ,00 

\.'RC's := :~;i; 416,1 l. Escrevcnlç Jurmnentado -}aymon Al\.)ino Bçrnardo da ~il~Zd,, 

J\v.5//.3.067 - Prol. nº l 7 1.639 - 26/07120 18 ~ TITULO: A VEHUAÇÂÓOE 
Al\'IPLJAÇÃO J)I~ CONSTRUÇÃO - Procede-se esta averbação nos termos do 
requerimento dirigido ú esta Serventi a, datado de 26 de julho dc 2.0 18, firmado pela pessoa 
jurídica Derio Rost & Cia Llda; na pessoa de seu repre.scnlante lega l Dério Rosl·, instruído 
c:o111 il Cnrta de Habite-se n" 409/2018, datada de 2J de julho de 2.0 J 8, cxpc.didn pelo 
Município de Palo Bram:o - PR, pnra constar n ampliação de um barr!l'cào industrial em 
alvc11<1ria, com área ampliada de 772,27m1

, totalizando 1.520,77 m 2 com cobertura de telha 
metálica, sem passeio,.çorn muro.- si tuada na Avenida das Indústrias, nº 250, ncstn cidade 
de Pato L1rnnco - PT( Certidão negativa de débitos relat ivos ils contribui ções 
ifrcvidc1H~iài·ias e às de terceiros;n(l O 1422018-88888174, emitida em 09 de jullrn de 2.0 18 
pela Secretari a da l~l."cc it a Fcdernl do Brasil. Certidão Posítivn com Efoito de Negativa <le 
Débitos Municipais nº 239 15/20 18, expedida em 09 de julho de 2.0 18 pdn Prcfciturn 
Municipal de Paco Branco - PR (eadastro 11º 50524000). ART n'' 20080882559, f\RT n'' 
20130823939 e /\RT 11º 20 124553470, assiirndas pelo Engenheiro Civil - Leandro 
Hillcsliein (CRX::AJPR nº 29020/D). Funrejus pago cm 26 de julho de 2 .01 8, 110 valor de R$ 
85 1,1 6, pc.ln base l"k dkulo de R$ 425.58 1,00, guia n'· 14000000003822085-2. Palo 
Branc1\ 06 de agosto de 2.018. Dou 1~. Eml'i .: 2 J 5(j / 1fl VRC,'s "" RS -l \ (•, 1 1. Escrevente 
Juramentado - S a;.•111011 Albinu Dcrnardo da Silvil . /(/~ 

, _____ _ ____________ ·--~--~~'l"?'a,~~~~,..,.zç?~· ----~--~~--
------------------~----r----------3l(;ut 
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"EGISTRO DE !MOVEIS 

Comarca de Pato 6ranco/l'I"< 

OFICIAL TITUL,\ll 

Hennta da Cosl:i Luz l'achecci Moutinho 

tlVllD 2-.RRGISTRO GERAL 

( MATRICULA NºEQQ7__ J 

FICllA 
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Av.6/23.067 - Prnt. 11" 171.638 - 26/07/2018 - '.Ó.IJJ.L..Q: AVER BAÇÃO DE 
Al\'lPLlAÇ;\O DE CONSTRU ÇÃO - Procede-se esta averbação nos lermos do 
rcqunimenlo dirigido i\ esta Serven tia, datndo de 09 de julho de 2.018, firmado pda pt:~:>oa 

jurídica Derio Rosl & Cin l .tda, nn pessoa de seu rcprcsc11tn11te legal Dério Rosl. instruído 
com a Carla de Hahilc-se 11" 769/201<1. datada de 11 de novembro de 2.014. expedida pelo 
Municipio de Pato Branco - PR, para constar a ampliaçi'ío de um barracão industrial cm 
alvenaria, com {1rea mnpliarla de l.747,9·Sm 1

, totalizando :\.268,71 111
1

, com coherlura de 
telha metálica, sem calçada, sem muro, situada na J\.ven ida das lndústrins. nº 250, nesta 
cidade de Pnto Branco - PR. Ccrlidfíu negativa d<.: d~bitos rdativus ús contrihu i<;.õcs 
pr<.:vidcnciúrias e ;'is de terceiros 11º 001'1220 18-88888 174, emitida em 09 de jull10 ti<.: 2.018 
pela Secretaria dn Receita Federal do Brasil. Certidi'ío Positiva com Efeito de Negati va de 
Dé.bilos Municipais n" 239J5/20 18, exped ida em 09 de julho de 2.0 l 8 pela Prekiturn 
Mu11icipal de Palo Branco - PR (cadastro nº 50524000). J\.RT nº 200!W882559. ART nº 
20130823939 e 1\RT n'' 20 124553470, assinadas pelo Engenheiro Civi l - Leandro 
llil leshein (CR.EIVPR 11º 29020/D). Funrejus pago cm 26 de jtilho de 2.018, 110 valor Je R$ 
3.384,95, pda base de dlcuio de R$ 1.692.472, 73, gui a 11" 14000000003822056-9. Palo 
Brancu, Oú de agosto ele 2.018. Dou fé. Emls.: 2. 156,00 YRC's = R$ 416, 11. Esi.;r<.:vcntc 
Jurnmentado - Saymon Albino Bernardo da Silva · · ?1 

J\v .7/23.067 - Prnt. nº 171.64 1 - 26í07í20 18 TÍTULO: AVERBAÇÃO DE 
AMPLIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO - Procede-se esta averbação nos termos do 
rcqucri1111.:.11tu dirigi<lo ú esta Serventia, datado de 26 de julho de 2.018, firmado pela pessoa 
jurídicn Dcrio Rosl & Cin Llda, 1rn pessoa de seu rcprcscntnntc. legal Dé.rio Rost, instruído 
com a Cnrta d e' Habite-se n" 408/20 18, dalada . Je 23 dr;: julho tk 2.018, exp1.·<lida pelo 
iV!un icipio rlc Pato IJ rnnco - f>H , para constar a ampliaÇào de um banacào industrial cm 
ai vcnaria, com área ampl ia<la de 1.3?.0,00111 2

, lotali7.ando 4.588,71 m2 com cobertura d<.: telha 
met;1lica, sem passeio, co m mu ro. situada na Avenida das lndústrins, 11"' 250, nesta cidade de 
Palo Branco - J>R. Certidão negativa de débilus rdati vos ás contribuiç.õcs pn:videnciárias e 
ns de terceiros n" 0014220 18-88888 174, emitida Clll 09 de julho de 2.01 8 pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil. Certici iln i>osiri vn com Ef'citn de Negativa de Débi tos Mu nicipais 
nº 239l5í2018; expedida cm 09 de julho de 2.0 18 pela Prefeitura Municipal de Pato Branco 
- PR (cadastro 11" 50524000). ART nº 20080882559, ART nº 20 l 30823939 e ART nº 
20 l 245534 70, assi nadas pelo Engenheiro Civil - Leandro l lilleshein (CRL:::A/PR 11º 

2f)020/D). Futll'cju::; pago cni 26 de julho de 2.0 18, 110 vàlor de R$ 1.454 ,85, pela base de 
cálcu lo de R$ 727.423,00, guia nº 14000000003822132-8. Pato 13ranco, 06 de :igosto de 
2 .O 18. Dou le. F.1nls.: 2. 1 56,00 VRC's = R$ 4 16,11. Escrevente .l uramcntado - Saymon -Albino Bernardo da Si lva. --

Buscas Emol. RS 3.99. ISS RS 0,11 i; FUNREJUS RS'i,00; FADEP 0, 1995; Certidão Emol. RS12.93; ISS 
RS 0,3879 FUNREJUS RS 3,2325; FADEP 0,6465 Registros Excedentes Emol. RS 2,66; ISS RS 0,0798: 
FUNREJUS RS0,6G5: FAOEP 0.133; Selo RSl\,67 . TOTAL. RS 30,"/1 

AUTENTICAÇÃÔ-
- ERllflCO ~ oov 1-ê Oi~""~ pru•ro!\! 
;p11 à J ll'("IO°lOJ\-" f!Ql de h;M a 

1u• U re1'!rc, "hai.J1 n(l\ 11'!Hh )S 

JoNI. 1~.! 1 .' ,c~L•• 'i.0 1~11.1. 

O 7 i\GO 2010 
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AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

Equipamento 01 - Mesa de exaustão controle de Gases do Plasma - R$ 144.000,00 

Equipamento 02 - Plasma Laser - R$ - 464.047,~~ 

1 



MEssERe ~,tº"LDºF ~'" Cutting Systems EXCELLENCE 

PROPOSTA 
TÉCNICA COMERCIAL 
PROPOSTA N.: MR 180-18 R2 Finame 

DATA: 25/07/2018 

SiloFértil 

Sr. Eduardo Bim 

Avenida Industrial, 250 

São Francisco - Pato Branco - PR 

(46) 3122-5000 

engenharia@silofertil .com.br 

Elaborado or: Mateus Oli\'d ra da Sil\'a T +55 11 4525 6680 matcus.si1va tvmcs.scr-cs.com.br 



Data: 
Empresa: 
Proposta n.: 

25/07/2018 
SiloFértil 
MR 180-18 R2 Finame 

Prezado Senhor Eduardo Bim, 

Nós da Messer Cutting Systems, uma das divisões do grupo alemão Messer, que é líder mundial em vendas no 
segmento de equipamentos de corte térmico, agradecemos a oportunidade de lhe apresentar nossa empresa, 
produtos e serviços, por meio dessa Proposta Técnica Comercial *. 

Desde que iniciamos as operaçôes no Brasil, em maio de 2007, anualmente temos conseguido aumentar nossa 
participação no mercado latino americano. Isso demonstra que estamos no caminho certo e que nossos clientes 
têm confiança ua marca, nos equipamentos e serviços Messer, o que para nós é motivo de muito orgulho. 

O principal objetivo da Messer é proporcionar satisfação total aos nossos clientes, oferecendo máquinas com a 
mais avançada tecnologia de corte térmico do mundo. Sendo assim, apresentamos um dos modelos de 
equipamento Messer, que além de atender diferentes necessidades, une eficiência, técnica e qualidade. 

Todas as máquinas Messer são especialmente projetadas para atender às mais exigentes necessidades de corte 
térmico. Vale destacar que nossos equipamentos são produzidos no Brasil de acordo com o padrão de fabricação 
e engenharia alemã, porém, em conformidade com os padrões e requisitos de nacionalização. 

Com presença global, temos sempre total assessoria e apoio da nossa matriz na Alemanha, principalmente para 
assuntos relacionados com engenharia e processo produtivo no momento da instalação da máquina ou durante 
sua vida útil. 

Além disso, a Mcsscr projeta e desenvolve seu próprio Controle Numérico Computadorizado (CNC), os 
softwares responsáveis por promover a interação entre o operador e o equipamento, assim como os softwares de 
plano de corte (ncsting), a engenharia de controle e automação, a suspensão e o controle de altura das 
ferramentas, o maçarico de oxicorte e a mecânica de seus equipamentos. 

A máquina mais produtiva, rentável e confiável do mundo e eficientes serviços de pós-venda. Enfim, a solução 
completa está esperando por você. 

Desejamos uma excelente parceria! 

---, 
/ 

Cynthia Campos 
Supervisora de Vendas 

Sales Supervisor 

I 

L- · ~ ' \..- " 

Fernando Penteado 
Vendas 
Sales 

* A Proposta Técnica Comercia/ é um documento preliminar e se torna um compromisso contratual somente após a Messer emilir a Confirmação do Pedido de 
Equipamento devidamente assinada pelos representantes legais da /Aesser. 

A Proposta Técnica Coniercial é um documento padrão e lodos os acordos auxiliares, anexos, correspondências, alterações do contraio, etc., só são válidos se 
expressamente confimiados por escrito pela Messer e são registrados na seção Acordos Individuais da Proposta Técnica Comercial. 

Mossor Cutllng Systems do Brasil Ltda 
CNPJ: 08.783.191/0001-17 
IE: 407.454.739.119 
Management 
Rali Oippold (CEO) 

Endoroço 
Av. Juvenal Arantes, 2500 
Condomlnlo lndusltlal Bracaiúva 
Bairro Medeiros CEP: 132 12-354 
Jundiai/SP - Brasil 

2 / 23 

Contato 
Tel.: +55 11 4525 6680 
Fax: +55 11 4525 6685 
W\'l\Y.messer·cs.com 
info®messer-cs.com.br 

Dados bancários 
Banco do Brasil 
Ag. 3166·8/Conta: 22900·8 
Banco ltaú 
Ag. 2731 /Conta: 10095-0 



Data: 
Empresa: 
Proposta n.: 

25/07/2018 
SiloFértil 
MR 180-18 R2 Finame 

MESSER© 
Cutting Systems 

1. Modelo e configuração do equipamento 

Modelo: TerraBlade 4.0 

Dimensões 
Lar9ura útil eara corte ' ! 3.100mm 
Largura entre trilhos 3.500mm 
Lar9ura total " 

1 

4.466 mm 
Comprimento útil de corte 4.000 mm 
Com~rimento total 6.000 mm 
Altura estimada do ~rtico " 808mm 
Processo de corte térmico - plasma 
Fonte de plasma - fabricante I modelo Hypertherm / XPR300 com console Core 
Quantidade de fonte(s) de ~lasma 1 1 unidade 
Ferramenta e controlador de altura do plasma - Messer / CSL200 / Corte reto 
fabricante I modelo I processo 
Quantidade de ferramenta(s) e controlador(es) de altura 1 unidade 
Processo de corte térmico - oxicorte 
Oxicorte - fabricante I modelo -
Quantidade de maçarico(s) oxicorte . 
Ferramenta e controlador de altura do oxicorte -
fabricante I modelo I processo 

. 

r Quantidade de ferramenta(s) e controlador(es) de altura . 
1 
1 Controle e automação 

Comando numérico - fabricante / modelo Messer / Global Control L 
Marcação na chapa 
Marcação - fabricante I modelo I processo . 

Controlador de altura do marcador - fabricante I modelo . 

Furadeira 
Furadeira - fabricante I trocador de ferramentas 1 

. 

1 
Mesa de corte 
Processo de redução de fumos I fabricante I modelo . 

[ Dimensões (largura x comprimento x altura) . 

i Processo de remoção de resíduos . 

! Dispositivo de auxilio ao operador para identicação da posição e alinhamento da chapa na mesa de corte 
! Identificação da chapa I metodo Via diodo laser I Visual 

Dados erais g 
Velocidade de deslocamento 25.000 mm/min 
Precisão de repetitividade aproximadamente 0,5 mm 
Precisão de posicionamento aproximadamente 0,2 mm a cada 10 m 
Alimentação elétrica do equipamento e acessórios 3-380 VAC I NPE / 60Hz I As variações máximas admitidas na instalação elétrica são de 5% 

Consumo de energia elétrica estimado " 8 kVA (consumo do pórtico, CNC e motores, não incluindo plasma, exaustor, etc.) 

Peso estimado " 1.000 Kg 
Software de programação CNC 
Omniwin 
Acessórios e serviços adicionais 
Serviço de diagnóstico e manutenção via internet Incluso durante o período de 12 meses 
Vigas H"' Incluso 
Compressor de ar comprimido 
Autotransformador elétrico 

•A largura úUI iníormada aplica-se quando uma única ferramenta, seja de corte, ruração ou marcação, estã instalada no equipamento e pode ser menor no 
caso de instalação de mais de uma ferramenta. 

"A largura total, allura, consumo de energia elétrica e peso são estimados e podem variar de acordo os acessórios solicitados pelo cliente. 
"' Vigas H restauradas, pintadas e furadas. 
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. , 

Data: 25/07/2018 MECCEff~ull de.o 
Empresa: Sil0Fé11il ~~ ,~ % 
Proposta n.: MR 180-18 R2 Finame Cutting Systems ins&3-~ 

As despesas com frete para substituir os componentes ou parte desses, que após avaliaçã~'O ~ & 

receberam a garantia, são de responsabilidade do cliente. A modalidade de frete aplicada é 
Ex Works Messer Jundiaí. 
A Messer não se responsabiliza em nenhuma hipótese por perdas de materiais, insumos e 
lucro cessante, ou por quaisquer danos provocados por operações realizadas de modo 
manual, que são de inteira responsabilidade do operador. 

Não há garantias à exceção das especificadas acima. 

Nenhuma garantia pela Messer será implicada ou criada para uma finalidade particular. 

7. Preços 

7.1 Composição dos preços dos produtos 

Terrablade 4.0 com fonte XPR 300 com 
console Core 

R$ 464.047,90 

Os impostos mencionados acima estão de acordo com a legislação brasi:eira. Casos especiais de redução e/ou isenção de impostos por parte do cliente devem ser 
comunicadas no inicio do processo de venda e serão registrados na seção Acordos Individuais da Proposta Técnica Comercial. 

Em caso de alleraçóes dos impostos vigentes respectivos a ai/quotas, isenções, suspensões ou reduções, sejam elas nas esferas federa is, estaduais ou municipais, 
antes do faturamento e/ou entrega dos BENS, as partes concordam desde já com a adequação e retificação das mesmas, com consequente correção nos preços. 

7.2 Composição dos preços dos serviços 

Frete Ex Works - Messer do Brasil 

Embalagem para transporte terrestre Inclusa 

Documentação Fornecida junto com a entrega do equipamento 

Serviço de montagem e entrega técnica no cliente Incluso no preço (exceto horas de viagem e despesas) 

Serviço de treinamento aos operadores Incluso no preço (exceto horas de viagem e despesas) 

Consumíveis e Peças sobressalentes Não inclusos, itens vendidos através da Messer Brasil 

Serviço de diagnóstico e manutenção via internet Incluso no preço durante no período de 12 meses 

Inspeção final e aceitação Inclusa e realizada na fabrica da Messer do Brasil 

Garantia Inclusa 

7.3 Impostos inclusos no preço* 

ICMS % -Aliquota do estado de origem 12 

IPI % - Aliquota do estado de origem Isento 

PIS %-Aliquota do estado de origem 1,65 

COFINS % - Aliquota do estado de origem 7,6 

ISS sobre os serviços Isento 

• Os impostos mencionados acima estão de acordo com a legislação brasi!eira. Casos especiais de redução e/ou isenção de impostos por parte do cliente devem ser 
comunicadas no inicio do processo de venda e serão registrados na seção Acordos Individuais da Proposta Técnica Comercial. 

Em caso de arteraçóes dos impostos vigentes respectivos a alíquotas, isenções, suspensões ou reduções, sejam elas nas esferas federais, estaduais ou municipais, 
antes do faturamen to e/ou entrega dos BENS, as partes concordam desde já com a adequação e retificação das mesmas. com consequente correção nos preços. 
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Simulador BNDES 
Bem Vindo VANESSA NATALI BATISTA TOMAZINI. 

Home I Simulador BNDES I P02018 / 3 

p>' Parâmetros 

Programa: 

P02018/3 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

ROB De R$ 4.8MM a R$ 90MM 

Data de Assinatura do Contrato: 

15/08/2018 

Valor do Bem: 

R$ 464.047,90 

Valor de Financiamento do Bem (70%): 

R$ 324.833,53 

Capital de Giro Associado (30%): 

R$ 97.450,06 

Fator K: 

0,09% 

Valor do Financiamento: 

R$ 436.949,99 

Contrapartida do Cliente: 

R$ 139.214,37 

Carência: 

1 trimestres (3 meses) 

Prazo: 

60 meses 

Valor a ser incluído na AVALOP: 

R$ 422.283,59 

Obs.: o valor a ser incluído na AVALOP 

corresponde a todos os itens 

financiados, menos o ECG. 

Remuneração BNDES + Intermediação 

Financeira: 

1,42% + 0,00% = 1,42% 

Remuneração CAIXA: 

5,99% 

Taxa Pré-Fixada: 

3,00% 

IPCA: 

1,26% 

TLP: 

6,84% a.a. 

CET (ao mês): 

1,26 % a.m. 

CET (ao ano): 



Valor do ECG: 

R$ 14.666,40 

~Simulação 

Obs1 .: A taxa pré-fixada e o IPCA 

compõem a TLP e são divulgados 
mensalmente pelo BNDES, mas não são 
somados diretamente para composição 
das taxas na AVALOP. 

Obs2.: Para cálculo dos juros na 

AVALOP somar: TAXA CAIXA+ 

REMUNERAÇÃO BNDES + 
INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA+ VALOR 

TLP. 

16,27% a.a. 

TAC: 

2.200,00 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 

Mês 

3 

Data de 

Vencimento 

17/12/2018 

Dias 

úteis 

73 

Saldo Devedor 

RS 436.949,99 

Carência 

Amortização 

RS 0,00 

.Juros do 

Mês 

RS 13.551 ,58 

Prestação Saldo Devedor 

RS 13.551 ,58 RS 436.949,99 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 



Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 
condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 

Prestações 

Mês 
Data de Dias 

Saldo Devedor Amortização 
.Juros do 

Prestação Saldo Devedor 
Vencimento Úteis Mês 

4 15/02/2019 41 RS 436.949,99 RS 7.665,79 RS 7.763,55 RS 15.429,34 RS 429.284,20 

5 15/03/2019 18 RS 429.284,20 RS 7.665,79 RS 3.585,36 RS 11.251,15 R$ 421.618,41 

6 15/04/2019 21 RS 421.618,41 RS 7.665,79 RS 4.037,04 RS 11.702,83 RS 413.952,62 

7 15/05/2019 20 RS 413.952,62 RS 7.665,79 RS 3.794,80 RS 11.460,59 R$ 406.286,83 

8 17/06/2019 23 RS 406.286,83 RS 7.665,79 R$4.221,88 RS 11.887,67 R$ 398.621,04 

9 15/07/2019 19 RS 398.621,04 RS 7.665,79 R$ 3.491,72 R$11 .157,51 R$ 390.955,25 

10 15/08/2019 23 RS 390.955,25 RS 7.665,79 RS 4.062,57 RS 11.728,36 R$ 383.289,46 

11 16/09/2019 22 RS 383.289,46 RS 7.665,79 RS 3.826,44 RS 11.492,23 RS 375.623,67 

12 15/10/2019 21 RS 375.623,67 RS 7.665,79 R$ 3.596,64 RS 11.262,43 RS 367.957,88 

13 18/11/2019 23 RS 367.957,88 RS 7.665,79 RS 3.823,59 RS 11.489,38 RS 360.292,09 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 



14 16/1212019 20 RS 360.292,09 RS 7.665,79 RS 3.302,88 R$ 10.968,67 R$ 352.626,30 

15 15/01/2020 19 RS 352.626,30 RS 7.665,79 RS 3.088,83 RS 10.754,62 R$ 344.960,52 

16 17/02/2020 23 RS 344.960,52 RS 7.665,79 R$ 3.584,62 R$ 11.250,41 R$ 337.294,73 

17 16/03/2020 18 RS 337.294,73 RS 7.665,79 RS 2.817,07 RS 10.482,86 R$ 329.628,94 

18 15/0412020 21 RS 329.628,94 RS 7.665,79 RS 3.156,24 RS 10.822,02 R$ 321.963,15 

19 15/05/2020 20 RS 321.963,15 RS 7.665,79 RS 2.951,51 RS 10.617,30 R$ 314.297,36 

20 15/06/2020 20 RS 314.297,36 RS 7.665,79 RS 2.881,24 RS 10.547,02 R$ 306.631 ,57 

21 15/07/2020 22 RS 306.631 ,57 RS 7.665,79 RS 3.061,15 R$ 10.726,94 R$ 298.965,78 

22 17/0812020 23 RS 298.965,78 RS 7.665,79 RS 3.106,67 RS 10.772,46 RS 291.299,99 

23 15/09/2020 20 RS 291.299,99 R$ 7.665,79 RS 2.670,41 RS 10.336,20 RS 283.634,20 

24 15/10/2020 21 RS 283.634,20 RS 7.665,79 RS 2.715,83 RS 10.381,62 RS 275.968,41 

25 16/11/2020 21 R$ 275.968,41 RS 7.665,79 RS 2.642,43 RS 10.308,22 RS 268.302,62 

26 15/12/2020 21 RS 268.302,62 RS 7.665,79 RS 2.569,03 RS 10.234,82 RS 260.636,83 

27 15/01/2021 20 R$ 260.636,83 RS 7.665,79 RS 2.389,32 RS 10.055,11 RS 252.971,04 

28 16/02/2021 21 RS 252.971,04 R$ 7.665,79 RS 2.422,23 RS 10.088,02 RS 245.305,26 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 



29 15/03/2021 18 RS 245.305,26 RS 7.665,79 R$ 2.048,78 R$ 9.714,57 RS 237.639,47 

30 15/0412021 22 RS 237.639,47 RS 7.665,79 R$ 2.372,39 RS 10.038,18 R$ 229.973,68 

31 17/05/2021 21 RS 229.973,68 RS 7.665,79 RS 2.202,02 R$ 9.867,81 R$ 222.307 ,89 

32 15/06/2021 20 RS 222.307,89 RS 7.665,79 R$ 2.037,95 RS 9.703,74 R$ 214.642,10 

33 15/07/2021 22 RS 214.642,10 RS 7.665,79 R$ 2.142,81 R$ 9.808,60 R$ 206.976,31 

34 16/08/2021 22 RS 206.976,31 RS 7.665,79 R$ 2.066,28 R$ 9.732,07 RS 199.310,52 

35 15/09/2021 21 RS 199.310,52 R$ 7.665,79 RS 1.908,42 R$ 9.574,21 RS 191.644,73 

36 15/10/2021 21 RS 191.644,73 RS 7.665,79 R$1.835,02 R$ 9.500,81 R$183.978,94 

37 16/11/2021 20 RS 183.978,94 RS 7.665,79 R$1.686,58 R$ 9.352,37 RS 176.313,15 

38 15/12/2021 21 RS 176.313,15 RS 7.665,79 R$ 1.688,22 RS 9.354,01 R$168.647,36 

39 17/01/2022 22 RS 168.647,36 RS 7.665,79 RS 1.683,63 R$ 9.349,42 R$ 160.981,57 

40 15/02/2022 21 RS 160.981,57 RS 7.665,79 R$ 1.541,42 R$ 9.207,21 R$153.315,78 

41 15/03/2022 18 RS 153.315,78 RS 7.665,79 R$1 .280,49 R$ 8.946,27 RS 145.650,00 

42 18/0412022 23 RS 145.650,00 RS 7.665,79 R$ 1.513,51 RS 9.179,29 RS 137 .984,21 

43 16/05/2022 19 RS 137.984,21 RS 7.665,79 R$ 1.208,67 RS 8.874,46 RS 130.318,42 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 



44 15/06/2022 22 RS 130.318,42 RS 7.665,79 RS 1.300,99 RS 8.966,78 RS 122.652,63 

45 15/07/2022 21 RS 122.652,63 RS 7.665,79 R$ 1.174,41 RS 8.840,20 RS 114.986,84 

46 15/08/2022 21 RS 114.986,84 RS 7.665,79 RS 1.101,01 RS 8.766,80 RS 107.321,05 

47 15/09/2022 22 RS 107.321,05 RS 7.665,79 R$1 .071,40 RS 8.737,19 R$ 99.655,26 

48 17/10/2022 21 RS 99.655,26 RS 7.665,79 RS 954,21 RS 8.620,00 RS 91.989,47 

49 16/11/2022 20 RS 91 .989,47 RS 7.665,79 RS 843,29 R$ 8.509,08 RS 84.323,68 

50 15/12/2022 21 RS 84.323,68 RS 7.665,79 R$ 807,41 RS 8.473,20 RS 76.657,89 

51 16/01/2023 21 RS 76.657,89 RS 7.665,79 RS 734,01 R$ 8.399,80 RS 68.992,10 

52 15/02/2023 22 RS 68.992, 1 O RS 7.665,79 RS 688,76 RS 8.354,55 RS 61 .326,31 

53 15/03/2023 18 RS 61.326,31 RS 7.665,79 RS 512,19 RS 8.177,98 RS 53.660,52 

54 17/04/2023 22 RS 53.660,52 RS 7.665,79 RS 535,70 RS 8.201,49 RS 45.994,74 

55 15/05/2023 18 RS 45.994,74 RS 7.665,79 RS 384,15 RS 8.049,93 RS 38.328,95 

56 15/06/2023 22 RS 38.328,95 RS 7.665,79 RS 382,64 RS 8.048,43 RS 30.663,16 

57 17/07/2023 22 RS 30.663,16 RS 7.665,79 RS 306,12 R$ 7.971,90 RS 22.997,37 

58 15/08/2023 21 RS 22.997,37 RS 7.665,79 RS 220,20 RS 7.885,99 RS 15.331,58 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 



59 15/09/2023 22 RS 15.331,58 RS 7.665,79 RS 153,06 RS 7.818,85 RS 7.665,79 

60 16/10/2023 20 RS 7.665,79 RS 7.665,79 RS 70,27 RS 7.736,06 RS 0,00 

Os resultados obtidos representam apenas uma simulação e não valem como proposta, pois estão sujeitos a alterações de acordo com 

a apuração da capacidade de pagamento e à aprovação da análise de crédito a ser efetuada pela CAIXA, bem como da data de 

assinatura da operação e da liberação de recursos pelo BNDES. Poderá haver alterações das taxas, dos prazos máximos e das demais 

condições, sem aviso prévio. A contratação está condicionada ao atendimento das exigências do programa. 

SUMEP - SN Negócios com Médias Empresas 



LIBERAÇÃO DE CAPITAL DE GIRO 

Em anexo Solicitação junto a Caixa Econômica Federal de R$ 2.200.000,00, para liberação de capital de giro. 

Dependemos dessa liberação para pagamento do 13º sa lário, salário de dezembro/2018 e janeiro/2019, férias 

dos funcionários e demais compromissos financeiros que estão impactando diretamento na sobrevivência da 

empresa. 

1 



' 03/1212018 E-mail de Silofértil - PROPOSTA SILO FÉRTIL 
' 

J 

..... S 1LOFÉRTIL' r _., ·~·-·-· · ..... 
PROPOSTA SILO FÉRTIL 
3 mensagens 

Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa.gov.br> 
Para: "financeiro@silofertil.com.br" <financeiro@silofertil.com.br> 

Bom dia Délcio, boa semana! 

28 de maio de 2018 14:11 

Primeiramente queremos agradecer pela recepção, ficamos impressionados com a estrutura e organização da SILO 
FÉRTIL, Parabéns!! 

Valor líquido: R$ 2.200.000,00 

Taxa: 1, 10% pós fixada (TR) 

Prazo: 60 meses 

Prestação: 53.024,95 

Taxa efetiva: 1,30 % (considerando as despesas do contrato TAC+IOF+Seguro de crédito da operação) 

Garantia: 100% Imóvel, 

Para prosseguirmos, favor providenciar: 

./ Matrículas dos imóveis; 

Dúvidas, estamos à disposição, 

atenciosamente 

Vanessa Natali Batista Tomazini 

Gerente de Atendimento e Negócios - PJ 

AG. 4594 Tupi 

(46) 3272-1859 

https://mail.google.com/mail/u/O?ik=5a60e0cd07&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 60172868296271 7 431&simpl=msg-f%3A1601728... 1 /2 



• 03/12/2018 E-mail de Silofértil - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONSULTA JURIDICA . 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES CONSULTA JURÍDICA 
2 mensagens 

Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa.gov.br> 
Para: Délcio Luiz Batistella <financeiro@silofertil.com.br> 

Boa tarde Délcio, tudo bem? 

5 de setembro de 2018 16:38 

Conforme falamos, a empresa deve solicitar junto à Prefeitura uma declaração que desonera a SILO FÉRTIL do 
artido 3° da Lei 891/1990 e averbar tal declaração em matrícula, 

dúvidas, estamos à disposição, 

obrigada, 

atenciosamente 

Vanessa Natali Batista Tomazini 

Gerente de Atendimento e Negócios - PJ 

AG. 4594 Tupi 

(46) 3272-1 859 

Délcio Luiz Batistella <financeiro@silofertil.com.br> 
Para: Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa .gov.br> 

Recebido! 
Obrigado. 
(Texto das mensagens anteriores oculto) 

Atenciosamente, 

Delcio Luiz Batistella 
Silofértil - Dério Rost & Cia Ltda. 
Fone: (46) 3122 5000 
Celular: (46) 9106 3389 
e-mail: financeiro@silofertil.com .br 
Pato Branco • PR 
www.silofertil.com.br 

5 de setembro de 2018 17:25 

htlps://mail.google.com/mail/u/O?ik=5a60e0cd07&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 610797585759457033&simpl=msg-f%3A1 610797.. . 1 /2 



03/12/2018 E-mail de Siloférlil - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURÍDICA 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURÍDICA 
2 mensagens 

Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa.gov.br> 
Para: Délcio Luiz Balistella <financeiro@silofertil.com.br> 

boa tarde Délcio, tudo bem? 

acabaram de me responder, continuamos na mesma: 

21 de agosto de 2018 14:42 

1. A Lei 1.262/1993 autorizou a empresa PATOMADE MÓVEIS DE MADEIRA LTDA. a alienar o imóvel que lhe foi 
doado para a empresa DÉRIO ROST & CIA LTDA. ficando o referido imóvel sujeito às condições estabelecidas na 
Lei 891/1990. 

2. Por sua vez, o art. 3.0 da Lei 891/1990 estabelece que "em caso de extinção da donatária, ou na hipótese do 
imóvel vir a ser utilizado para fins diversos aos estabelecidos acima, o mesmo reverterá ao doador, com todas as 
benfeitorias que nele existirem, sem direito a qualquer indenização". 

3. Nesse sentido, considerando que a baixa da cláusula de inalienabilidade estabelecida no art. 2º da Lei 
891/1990 já foi averbada à margem da matrícula imobiliária do imóvel objeto da DOAÇÃO - M - 23.067, 
necessária apresentação de documento expedido pelo Município de Pato Branco, gue comP.rove gue a emP.resa 
DÉRIO ROST E CIA LTDA. foi liberada da condição imP.osta no art. 3.0 da Lei 891/90 P.ara aceitação do 
imóvel como garantia de OP.eração comercial, observados os demais reguisitos P.revistos nos manuais 
normativos. 

à disposição! 

atenciosamente 

Vanessa Natall Batista Tomazini 

Gerente de Atendimento e Negócios - PJ 

AG. 4594 Tupi 

(46) 3272-1859 

De: Délcio Luiz Batistella [mailto:financeiro@siloferiil.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 20 de agosto de 2018 12:01 
Para: Vanessa Natali Batista Tomazini 
Assunto: Re : DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURÍDICA 

Bom dia Andressa! 
hltps://mail.google.com/mail/u/O?ik=Sa60e0cd07&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1 609431346011779532&simpl=msg-f%3A 1609431... 1 /5 



0311212018 E-mail de Silofértil - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURÍDICA '"''11.de P.,'Ó 

E ::. 
Quanto a última solicitação do jurídico, solicitando a comprovação da liberação imposta no art. 3° da lei 891/90. it Fls.35-<.PV.,; 

Fui na prefeitura ao qual me explicaram que houve foi doação do terreno através da lei 1.262, liberando o imóvel -~ ~ t1 
constante na lei 891, porém verificando na lei 1262, não excluí-se as condições do art. 3° da lei 891/90, enfim 
encaminho as leis para analise e aguardo considerações. 

Delcio. 

Em 17 de agosto de 2018 17:12, Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa.gov.br> escreveu: 

boa tarde Délcio, 

a saga continua ... 

favor providenciar: 

Considerando que a baixa da cláusula de inalienabilidade já foi averbada à margem da matrícula imobiliária do 
imóvel objeto da DOAÇÃO - M - 23.067, reiteramos a solicitação de envio de documento expedido pelo Município 
de Pato Branco, que comprove que a empresa DÉRIO ROST E CIA LTDA. foi liberada da condição imposta 
no art. 3.0 da Lei 891/90, 

Obrigada, 

atenciosamente 

Vanessa Natali Batista Tomazini 

Gerente de Atendimento e Negócios - PJ 

AG. 4594 Tupi 

(46) 3272-1859 

De: Vanessa Natali Batista Tomazini 
Enviada em: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 14:15 
Para: 'Délcio Luiz Batistella' 
Assunto: RES : DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURÍDICA 

boa tarde Délcio, 

1 agora me pediram mais um documento, favor providenciar: 

https:llmail.google.com/mail/u/O?ik=5a60e0cd07&view=pt&search=all&permthld=thread-f%3A1609431346011779532&simpl=msg-f%3A 1609431... 2/5 



03/12/2018 E-mail de Silofértil - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURIDICA 

1 Senhor Gerente 

1. Para fins de prosseguir na análise jurídica da consulta, solicitamos o envio do Memorando 21 /2017, que 
autorizou a baixa da cláusula de inalienabilidade do imóvel objeto da M-23.067. 

Permanecemos à disposição. 

Atenciosamente, 

Danie/e Cristina das Neves 

Advogada - OABIPR 33.225 

REJUR!CV 

atenciosamente 

Vanessa Natali Batista Tomazini 

Gerente de Atendimento e Negócios - PJ 

AG. 4594 Tupi 

(46) 3272-1859 

De: Délcio Luiz Batistella [mailto:financeiro@silofertil.com.br] 
Enviada em: segunda-feira, 13 de agosto de 2018 11:30 
Para: Vanessa Natali Batista Tomazini 

Assunto: Re: DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURÍDICA 

Bom dia! 

Em anexo os documentos solicitados. 

1 As originais estão comigo. 

Delcio. 

Em 9 de agosto de 2018 17:24. Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa.gov.br> escreveu: 

Delcio, 

Favor providenciar, se possível, com urgência, pois nosso jurídico está solicitando: 

' .. . solicitamos o envio do documento expedido pelo Prefeito Municipal e arquivado junto ao 1.º CRI de Pato 
Branco, em data de 21/05/2018, que autorizou a baixa da cláusula de inalienabilidade do imóvel. 

hllps://mail.google.com/mail/u/O?ik=5a60e0cd07&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1609431346011779532&simpl=msg-f%3A 1609431.. . 3/5 



' 03/12/:W18 E-mail de Silofértil - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURfDICA 

2. Ainda, faz-se necessário, o envio da certidão negativa de ônus reais e ações pessoais reipersecutórias 
referente ao imóvel objeto da M23.067, do 1.° CRI de Pato Branco. ~ 

~1.111 . tle,o~ 
\\' 'ó 

'l> ;)'). \1) 

~ Fls{LJ-~ 

Permanecemos à disposição. ·~ ~) 

atenciosamente 

Vanessa Natali Batista Tomazini 

Gerente de Atendimento e Negócios - PJ 

AG. 4594 Tupi 

(46) 3272-1859 

Atenciosamente, 

Delcio Luiz Batistella 
Sllofértll • Dérlo Rost & Cla Ltda. 
Fone: (46) 3122 5000 
Celular: (46) 9106 3389 
e-mail: financeiro@silofertil.com.br 
Pato Branco • PR 

' www.sllofertll.com.br 

Atenciosamente, 

Delcio Luiz Batlstella 
Silofértil • Dérlo Rost & Cia Ltda. 
Fone: (46) 3122 5000 
Celular: (46) 9106 3389 
e-mail: financeiro@silofertil.com.br 
Pato Branco • PR 
www.s i loferti l.com. br 

Délclo Luiz Batistella <financeiro@silofertil.com.br> 
Para: Vanessa Natali Batista Tomazini <vanessa.tomazini@caixa.gov.br> 

Bom dia! 
Infelizmente foi na prefeitura não tem o que fazer de imediato! 

22 de agosto de 2018 11 :22 

O Jurídico da prefeitura não quer se manifestar, os secretários dizem que o terreno já é da Silofertil, se referindo que 
a empresa já cumpriu todas as exigências estabelecidas para o prazo de 1 O anos, e que a doação deu-se através 

https://mall.google.com/mail/u/O?ik=Sa60e0cd07&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1609431346011779532&simpl=msg-f%3A 1609431. .. 4/5 



' 03/12/2018 E-mail de Silofértil - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA CONSULTA JURIDICA 

das leis que autorizaram a transferência para a Silofertil, que terreno já esta em poder da Silofertil a mais de 25 anos <ie-.õ'·· 
e é definitivamente nosso, enfim se o jurídico da caixa não aceita vamos pleitear em outros bancos, não tem ..._\.''"' '1.<2..<Y~1 
solução junto a prefeitura. i fls~-j 

·~~- ·~ 
Desde já agradecemos a atenção dispensada. ~- · 

Atenciosamente, 

Delcio Luiz Batistella 
Financeiro. 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

hllps://mail.google.com/mail/u/O?ik=5a60e0cd07&view=pt&search=all&permthid=lhread-f%3A1609431346011 779532&simpl=msg-f%3A 1609431 .. . 5/5 
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Estado do Pnran:i 

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 ÍrA. AA ~ 113/&J IR-
~~-.~~. 

Pato Branco, "'/ /t 2-(ZfO 1<g · 

Ji~ ú w, AíPc?tiaJ ~ .... /i 
~Wíf es Boff G'rJiar~t -i>'Sb'B 

Presidente 

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



. l '. ~tado do Parnn:\ 

GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

Parecer ao Projeto de Lei nº 173/2018 

Os membros da Comissão de Justiça e Redação se reuniram para analisar e emitir 

parecer ao Projeto de Lei nº 173/2018, de 1° de outubro de 2018 - Mensagem nº 

88/2018 - Revoga o artigo 3° da Lei nº 891, de 28 de março de 1990. 

O projeto em questão, proposto pelo Executivo Municipal, tem como objetivo alterar 

o artigo 3º da Lei nº 891/1990, que assim estabelece: "Art. 3º Em caso de extinção da 

donatária, ou na hipótese do imóvel vir a ser utilizado para fins diversos aos estabelecidos 

acima, o mesmo reverterá ao doador, com todas as benfeitorias que nele existirem, sem 

direito a qualquer indenização". ~ ~ 
~- i 

Tal alteração se faz necessária, devido à exigência da Instituição Financeira par~ ~ 
que sejam liberados recursos em favor da donatária (Dério Rost & Cia Ltda). Cabe aqu~ ~ 

~ ~ 
ressaltar que, em 1991, com a alteração da Lei nº 1.041/1991, o imóvel em questão for ~ 

repassado para a empresa Patomade Móveis de Madeiras Ltda. Dois anos depois, através~ ~ 

da Lei nº 1.262, de 23 de novembro de 1993, foi autorizada a alienação, mediante compra et ~ 

venda, das benfeitorias edificadas sobre o imóvel doado à Patomade Móveis de Madeiras~ -n 
m :;() 

1 

Ltda, para a empresa Dério Rost & Cia Ltda, e que o referido imóvel ficaria sujeito àsr~ 

condições estabelecidas na Lei nº 891, de 6 de abril de 1990. i~ 
~ 

Posto isso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico atesta que a 'I 
t: 

empresa Dério Rost & Cia Ltda cumpriu efetivamente com todos os encargos constantes N 

das leis de doação, por isso, solicita que o art. 3º da Lei nº 891, de 28 de março de 1990, 

seja revogado. Logo, tal proposta trata-se de mera formalidade, exigida pela Instituição 

Financeira, para que posteriormente não ocorra o entendimento de que o terreno ainda 

pode ser revertido ao patrimônio público. · 

Conforme o parecer emitido pela assessoria jurídica desta Casa de Leis, a matéria 

não encontra óbice de ordem legal. Desse modo, de acordo com o previsto no art. 62 do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de Pato Branco, optamos por emitir PARECER 

FAVORÁVEL à sua tramitação, por entender que o presente projeto encontra-se dentro da 

legalidade. 

~~ r~~ 
l!Ji'>':t: . Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 - 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: W\W1.camarapatohranco.com.br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.hr 



1::-.1ado do Pa 1a11;Í 

GABINETE DO VEREADOR RONALCE MOACIR DALCHIAVAN - PP 

Pato Branco, 06 de dezembro de 2018. 

~.,) 

Carlinh 

(!J~;!i_)j(!J 
ri.~;~~ 

Ronalce Moacir Dalchiavan GPP 
Membro - Relator 

-PROS 

~~ 
Rodrigo J. Correia - PSC 

Presidente 

i!i;.ê;J 
C!llt':~';l!I Rua Arariboia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 85501-262 Pato Branco Paraná 

site: \WIW.camarapatobranco.com .br - e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 
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Estado do Pnraná 

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 f& ~A e. / l.3/2-01'8-
" ' 

Pato Branco, 6 /t Z /M t R, 

~~e~~~~Ul o\/ 17/t_oJ8 
Presidente i_o : L( g 

Rua Araribóia, 491 - Fone: (46} 3272-1500 - 85501-262 - Pato Branco - Paraná 
site: www.camarapalobranco.corn.br - e-mail: leglslativo@carnarapatobranco.com.br 



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 ~Ai u e l r3/zo/R. 
J 

José Gi 

Presidente 

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



COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

PARECER ao Projeto de Lei n 173/2018, que revoga o artigo 3 da lei n 891, de 28 de 
março 1990. 

SUMULA ao Projeto de Lei 173/2018, que revoga o artigo 3 da lei n 891 , de 28 de 
março 1990, justifica-se a alteração da referida lei, pelos inumeros motivos 
descritos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, solicitando 
baixa na matricula nos termos de clausula de Inalienabilidade. ~~ 

R 
~~ 

("") 

Após Analise do referido projeto, entendemos que o projeto encontra-se apto a seguir ~ ~ 
seu tramite normal, em conformidade com as normas e com a legislação que regem ,_. !1't 

-u 
emitimos o PARECER FAVORAVEL a aprovação da referida matéria. 6 ~ 

Pato Branco, 06 de dezembro de 201 8. 

JOSE q~SA~ PT 
PRESlt[NTE 

AM~SKl-PV 
RE ATOR 

Rua Araribóia, 491 - Centro - Fone: (46) 3272-1500 85501-262 
e-mail: legislativo@camarapatobranco.com.br 

Pato Branco Paraná 
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