
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO PlUIAiU

CNPJ76^1M/D001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N" 30/2022

DATA: 07/06/2022

SÚMULA: Altera dispositivos da Lei Complementar
Municipal n° 15/22, acrescenta parágrafos
e dá outras providências.

AMIN JOSÉ HANNOUCHE, Prefeito do Município de Cornéiio
Procópio, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

FAZ SABER

a todos que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1" - O art. 3° da Lei Complementar Municipal n° 15/22 passa a
vigorar com a seguinte redação:

Art. 3" - Para o equilíbrio de valores dos imóveis envolvidos, o
Município de Cornéiio Procópio pagará à União dos Estudantes de
Primeiro e Segundo Graus de Cornéiio Procópio - UESP a diferença
apurada nas avaliações, na importância de R$ 112.300,00 (cento e
doze mil /Irezéníps reais), dividida em 10 (dez) parcelas iguais.

as disposições em contrário.
Art. 4

i Bernardo

vigor na data de sua publicação, revogadas

ete do Prefeito, 07 de junho de 2022.

Procurador Geral do Município

Av. Minas Gerais, 301 - Fone: (43) 3520-8041 - CEP 86300-000
www.cornelioprocopio.pr.gov.br
procüradoriamcp(ggmall.com



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CORNÉLIO PROCÓPIO
ESTADO DO nUUUlA

CNPJ 76^1.941/0001-70

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n" 30/22

Exposição de Motivos

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

O presente projeto tem por escopo alterar a Lei Complementar n® 15/22, que
autoriza o Executivo a adquirir e alienar, mediante permuta, os imóveis que especifica e dá outras
providências.

Através da referida Lei Complementar fícou o Executivo Municipal autorizado
a adquirir bem imóvel e alienar imóvel público, mediante permuta com UESP, especificamente do imóvel
do Município de Cornélio Procópio, com a área de 520,00 m^, identificado como Data n® 436
(quatrocentos e trinta e seis) da Quadra n® 48, localizado na Av. São Paulo, n® 389, contendo uma casa de
alvenaria de tijolos, coberta de telhas de barro, de propriedade do Município de Comélio inscrito no 1®
Serviço de Registro de Imóveis de Comélio Procópio sob a Matrícula n® 2.991 - Livro n® 2-15, com o
imóvel da União dos Estudantes Secundários Procopenses - UESP, com a área de 1942,50m^ (um mil,
novecentos e quarenta e dois e meio metros quadrados) da Fazenda Santa Magdalena, Gleba Fazenda
Congonhas, desta cidade, de propriedade da União dos Estudantes Secundários Procopenses - UESP,
inscrita no 1 ® Serviço de Registro de Imóveis de Comélio Procópio sob a Matrícula n® 613.

Acontece que, por um lapso na edição do Projeto de Lei Original (Projeto de
Lei Complementar n® 19/22) não ficou inserido em seus termos o correto entendimento das partes para a
efetivação do negócio, conforme se vê na anexa cópia da Ata da Assembléia da União dos Estudantes
Secundários Procopenses - UESP, inclusive como condição "sine qua norí"^ para a concretização do
intento entre as partes. Tal condição, de equiparação dos valores, para uma justa negociação e
transparência com a realização dos atos públicos, foi aferida através das avaliações encartadas no Projeto
de Lei Complementar n® 19/22, onde demonstra expressamente que o imóvel do Município de Comélio
Procópio foi avaliado em R$ 1.150.000,00 (Um milhão, cento e cinqüenta mil reais) e o imóvel da União
dos Estudantes Secundários Procopenses — UESP em R$ 1.262.300,00 (Um milhão, duzentos e sessenta e
dois mil e trezentos reais), portanto uma diferença de valor de R$ 112.300,00 (cento e doze mil e
trezentos reais).

Dessa forma, para

Município terá que desembolsar essa diferenç

Assim, como trata-s

do Município, contamos com sua provação unân

Atenciosamente,

es da permuta e tomar o negócio justo, o
divididos em 10 (dez) parcelas.

sendo o imóvel permutado de interesse
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^ ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA UESP - UNIÃO DOS ESTUDANTES
DE 1° E 2* GRAUS CORNÉLIO PROCÓPIO - PARANÁ.

Aos 07 dias do mês de abril do ano de 2022, reuniram-se na sede da UESP localizada na Avenida
Xv de novembro, 39 - centro, Cornéllo Procópio/Pr. Instalou-se precisamente às 18H00 para
reunião da diretoria executiva, sob a presidência do Senhor Bruno Ferreira Morais da Silva CPF
094.718.289-61, O qual logo após declarar aberto os trabalhos, nomeou como secretário o
estudante José Augusto de Souza Sarros, CPF 145.762.359-58. Ato continuo, foi realizada a
verificação da existência de quorum, realizando a chamada nominal de cada um dos membros
diretores, sendo que, ao final da chamada nominal, ficou constatada a existência de quorum ao
mínimo necessário para deliberação. Prosseguindo, o Senhor Presidente destacou o motivo da
referida convocação da reunião. Tratar-se do nosso imóvel, situado na Av. Nossa Senhora do
Rocio, n°1565, onde após discussões pretendemos referendar a decisão aprovada em nossa
Assembléia Geral realizada em 19 de março de 2022. Continuando foi solicitado ao Senhor
Procurador Geral, Vanderlei Rodrigues, tecer comentários sobre o ato da Assembléia que
aprovou dar seqüência nas negociações do nosso imóvel com a Prefeitura do nosso Município.
Inicialmente, o.Senhor Vanderlei destacou que nossa Associação nunca teve o interesse em
vender este patrimônio, visto que, já tínhamos um contrato de locação efetuado em abril de 2021
de parte deste terreno, cujo modelo de negócio era excelente para nossa Associação.
Entretanto, o Senhor Prefeito, usando de suas prerrogativas constitucionais, publicou em no
^iário oficial n" 0664 o Decreto n" 325/21, declarando a desapropriação do terreno para fins de
utilidade pública. Naquele momento efetuamos algumas reflexões, visto que, nossa Associação
também é consagrada por Lei Municipal de Utilidade Pública. Por outro lado, o Senhor
Prefeito, manifestou por uma negociação amigável. Lançamos a proposta de permutar, trocar
nosso imóvel por um outro pertencente ao município, desde que, os valores sejam justos. O
Senhor Prefeito aceitou. Após nossa Assembléia aprovar as negociações, indicando dar ^
seqüência nas tratativas da permuta, escolhemos um imóvel pertencente ao município, situado
a Av. São Paulo, 389 - Centro e o Senhor Prefeito encaminhou um Projeto de Lei para ao Poder
Legislativo, onde os Senhores Vereadores aprovaram em duas votações, tomou-se a Lei
,Complementar n° 15/2022. Essa tramitação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo
(vereadores) não é da nossa competência. Neste Projeto de Lei enviado para Câmara de
Vereadores, possui as avaliações dos dois imóveis em questão, ficando o nosso imóvel com
um valor superior na ordem de R$ 112.000,00 (cento e doze mil reais). Nossa proposta é; Que
rO montante da diferença, seja registrado em um termo contratual, ordenando este crédito, de
forma que, posteriormente, no decorrer dos próximos meses, a Prefeitura do Município venha
contratar uma Empreiteira, sob nossa fiscalização, e que promova uma reforma no referido
imóvel, situado na Avenida São Paulo, 389 - centro, nos pontos que nossa Associação entender
como necessários. Neste momento, o Senhor Presidente colocou em discussão as abordagens
do Senhor Procurador, a diretoria entendeu como correto o investimento da diferença de
valores "no" imóvel da permuta, assim, ficando justo os valores dos imóveis, e que atende
o referendo aprovado em nossa Assembléia Geral. Nestes termos, ficou aprovada a referida
permuta. Prosseguindo, temos um fato que não foi para a mesa de negociação com Senhor
Prefeito, porém, inserido na Lei complementar, trata-se do Artigo 3° onde manifesta que as
despesas com escrituras e impostos correrão por conta de cada proprietário. Resumindo: Isso
não foi negociado e não possuímos recursos financeiros para tal, destacamos ainda que o ato
Inicial foi da Prefeitura em desapropriar nosso patrimônio através de Decreto, que, da nossa parte
só estamos facilitando a negociação não envolvendo recursos financeiros em quase a totalidade
do negócio. Realçamos ainda, que somos uma Associação Declarada de Utilidade Pública
por Lei Municipal, portanto, isenta de alguns impostos, e que, o maior imposto desta negociação
é o ITBI, imposto sobre transmissão de bens imóveis, o qual é a própria Prefeitura que faz o
recebimento ou a cobrança, diante de, vamos solicitara isenção. Afinal, conforme citamos em
nossa Assembléia, são diversos os prejuízos ocasionados pela Prefeitura Municipal a nossa
Associação, iniciando no ano 1994 com a locação deste imóvel a prefeitura, onde ocorreu um
kicêndio por improbidades e nos foi entregue somente as cinzas. Portanto, necessitamos
do bom senso do Senhor Prefeito. Continuando, foi colocado em discussão aos membros da



diretoria quem deverá assinar pela União dos Estudantes os documentos referentes aos
Cartórios, sendo que o primeiro Cartório faz a Escritura e o segundo Cartório promove o Registro
do mesmo ímóvei. Os nomes em destaques para assinar os documentos ficaram entre o Senhor
Procurador e o Senhor Presidente. Após as discussões, e com base no Artigo 39° item C. do
estatuto da nossa associação, onde atribui ao Senhor Procurador a guarda do Patrimônio
confiado pela diretoria, e também, por conhecer todo o histórico patrimonial da nossa instituição,
ficou referendado, aprovado o nome do Senhor Procurador Vanderlei Rodrigues para assinar
todos os documentos em Cartórios e Prefeitura do Município de Cornéiio Procópio, pertinentes
a negociação envolvendo o imóvel de propriedade da União dos Estudante de Cornéiio Procópio,
situado na Avenida Nossa Senhora do Rocio, n°1565 - Centro. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião as 18H40min.
da qual eu, José Augusto de Souza Barros secretariei e lavrei a presente ata, que após lida e
aprovada, vai assinada por mim, pelo Senhor Presidente da mesa diretiva e os demais presentes.
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