PREFEITURA MUNICIPAL DE PIÊN
ESTADO DO PARANÁ

MENSAGEM Nº 026/2019.
(Projeto de Lei nº 022/2019).

À CÂMARA MUNICIPAL

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:

Com o presente tenho o dever de encaminhar à apreciação desse Poder Legislativo o
Projeto de Lei nº 022/2019, que “Autoriza o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do
Município de Piên – PIÊNPREV a adquirir da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, as áreas que
especifica”.
A presente proposta visa à autorização desse Poder Legislativo para a aquisição de
imóveis de propriedade da Companhia Paranaense de Energia – COPEL pelo Instituto de Previdência
Social dos Servidores Públicos do Município de Piên, o qual será destinado para abrigar a sede
administrativa do Instituto.
Que os imóveis se encontram localizado na Rua Amazonas, área central do Município,
sendo que o imóvel matriculado sob nº 07602 foi avaliado pela COPEL em R$ 137.954,22 (cento e
trinta e sete reais mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte dois centavos) e o imóvel
matriculado sob nº 07603 foi avaliado pela COPEL em R$ 87.168,00 (oitenta e sete mil, cento e
sessenta e oito reais).
Ressalta-se que a avaliação atribuída pela COPEL para os imóveis é extremamente
vantajosa, vez que, conforme avaliação imobiliária, confeccionada pela Imobiliária Visa, o imóvel
matriculado sob nº 07602 foi avaliado em R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), e o imóvel
matriculado sob nº 07603 foi avaliado em R$ 348.075,50 (trezentos e quarenta e oito mil, setenta e
cinco reais e cinquenta centavos).
Que os valores serão pagos à vista com recursos da Taxa de Administração.
Outrossim, o Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto em reunião realizada no dia
09 de agosto de 2019, aprovou a aquisição dos respectivos imóveis.
Assim, entendemos que o projeto está apto à aprovação por esta Casa Legislativa.
Contando com a compreensão e consequente aprovação dos nobres edis,
antecipamos agradecimentos.
Gabinete do Prefeito Municipal, 07 de outubro de 2019.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI Nº 022, DE 07 DE OUTUBRO DE 2019.

“AUTORIZA

O

INSTITUTO

DE

PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PIÊN –
PIÊNPREV, A ADQUIRIR DA COMPANHIA
PARANAENSE DE ENERGIA – COPEL, AS
ÁREAS QUE ESPECIFICA”.

JOÃO OSMAR MENDES, Prefeito Municipal de Piên, Estado do Paraná, faz saber a toda a população
do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Piên autorizado
a adquirir da Companhia Paranaense de Energia – COPEL, pelo valor de R$ 225.122,22 (duzentos e
vinte e cinco mil, cento e vinte e dois reais e vinte e dois centavos), as áreas abaixo especificadas:
I - Lote A-10, da Quadra nº 2, Gleba “A” com a área de 340,50m², sito em Piên, desta Comarca,
situado no lado ímpar da rua “L”, com extensão de 9,00m, do eixo da mesma e deste na extensão de
95,00m, até a intersecção com o lado ímar da rua “Q”, com as seguintes características - Frente para
a rua “L” com extensão de 17,25m, lado direito com extensão de 25,50m, divisando com o imóvel de
propriedade de José Alves Pereira, lado esquerdo com extensão de 25,00m, divisando com o lote A-9,
fundos com extensão de 10,00m, divisando com o lote A-12, sobre o qual encontra-se edificado um
escritório e residência em alvenaria com a área de 89,03m², sob nº 79, matriculado sob nº 07603 no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Negro/PR, o qual foi atribuído o valor de R$
87.168,00 (oitenta e sete mil, cento e sessenta e oito reais).
II – Lote A-9, da Quadra nº 2, Gleba “A”, com a área de 300,00m², urbano, sito em Piên, desta
Comarca, situado no lado ímpar da rua “L”, com extensão de 9,00m, do eixo da mesma e deste na
extensão de 77,75m, até a intersecção com o lado impar da rua “Q”, com as seguintes características
– Frente para a rua “L” com extensão de 12,00m, lado direito medindo 25,00m, divisando com o lote
A-10, lado esquerdo com extensão de 25,00m, divisando com o lote A-8, fundos com extensão de
12,00m, divisando com o lote A-12, matriculado sob nº 07602 no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Rio Negro/PR, o qual foi atribuído o valor de R$ 137.954,22 (cento e trinta e sete reais
mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte dois centavos).

Art. 2º Todas as obrigações e débitos, quanto aos imóveis mencionados no art. 1º desta lei,
existentes até a data do recebimento dos imóveis pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores
Públicos do Município de Piên, serão de exclusiva responsabilidade da vendedora.
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Art. 3º As despesas de escritura e registro serão pagas pela compradora.

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta da dotação do
Instituto

de

Previdência

Social

dos

Servidores

Públicos

do

Município

de

Piên

–

12.001.09.272.0001.2001-449061.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Piên/PR, 07 de outubro de 2019.

JOÃO OSMAR MENDES
Prefeito Municipal
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