CONSELHO NACIONAL

SESI
Servigo Social da Industria
PELO FUTURO DO TRABALMO

Resolu^ao Ad Referendum CN-SESi nS 0084/2021
Autoriza a baixa patrimonial e aliena^ao, por
indeniza^ao, de imovel de propriedade do
SESI/DR/PR, localizado na rua Maria Helena
nS 707, bairro Sao Pedro, em Sao Jos^ dos
Pinhais-PR.
0 PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO SERVIQO SOCIAL DA INDUSTRIA, no uso de suas
atribuigoes regulamentares e regimentals;
CONSIDERANDO o Oftcio n” 072/2021'DIDEN e a proposi^ao n^ 36/21, ambos do diretor do
Departamento Nacional do SESI;
CONSIDERANDO que o Departamento Regional do SESI do Parana, por meio do Oficio
06/2021 — CR SESI/PR e da Resolugao Regional 028/2021, solicita a este Conselho Nacional
autoriza^ao para aceitaro valor oferecido pela Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais/PR, atitulo
de indeniza^ao, em decorrencia da desapropria^ao de imovel, com benfeitorias, de propriedade do
SESI/DR/PR, localizado na rua Maria Helena ns 707, bairro Sao Pedro, Sao Jose do Pinhais/PR e
matriculado no 29 Oficio de Registro de Imovels da comarca de Sao Jose dos Pinhais/PR sob o n®
15.327, o qual se deu por meio do Decreto n9 4.449, de 20 de agosto de 2021;
CONSIDERANDO as justificativas constantes do Oficio 06/2021 e da Resolugao Regional

028/2021;
CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais, em reuniao com o
SESI/DR/PR, ocorrida em 27 de agosto de 2021, ofereceu indeniza?ao de R$ 11.404.388,79 (onze
milhoes, quatrocentos e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reals e setenta e nove centavos) pelo
imdvel e suas benfeitorias;
CONSIDERANDO os valores mlnimo, medio e maximo encontrados pelo laudo de avalia^ao
contratado pelo SESI/DR/PR ejuntado ao processo CN-SES10151/2021;
CONSIDERANDO a obrigatorledade do cumprimento dos ditames constantes do
Regulamento de Licitagoes e Contratos do SESI e da Resolugao SESI CN n“ 01/2004;
CONSIDERANDO as previsoes contidas nas allneas V e V do art. 33, do Regulamento do
SESI no que se refere a representagao da entidade em juizo ou fora dele;
CONSIDERANDO os termos do Parecer CONJUR N“ 0114/2021, de 28/10/21, emitido pela
Consultoria Juridica e Governanga Corporativa do Conselho Nacional do SESI, no processo CNSESI0151/2021.
CONSIDERANDO a urgencia prevIsta no art. 26 do Regulamento aprovado pelo Dec. N9 57.375,

de 02/12/65.
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CONSELHO NACiONAL

SESI
Servifo Social da Industria
PELO FlfTURO DO THABALMO

Cont. ResolufSo CN-SESI ns 0084/2021

RESOLVE, ad referendum do Conselho Nacional do SERVI^O SOCIAL DA INDUSTRIA:
Art.
Autorizar o diretor do Departamento Regional do SESI do Parana a concordar em
receber da Prefeitura Municipal de Sao Jos4 dos Pinhals/PR o valor de R$ 11.404.388,79 (onze milhSes.
quatrocentos e quatro mil. trezentos e oitenta e oito reals e setenta e nove centavos) a titulo de
indentza^ao em decorrencia da desapropria^ao de imovel de sua propriedade, com benfeitorias,
localizado na rua Maria Helena nS 707, bairro Sao Pedro, Sao Jose do Pinhais/PR e matriculado no 2^
Oficio de Registro de Imoveis da comarca de Sao Jose dos Pinhais/PR sob o n^ 15327, a qual se deu por
meio do Decreto n^ 4.449, de 20 de agosto de 2021, sendo certo que os recursos advindos da venda
serao integralmente aplicados nas finalidades institucionais do SESI.
Art.
Autorizar que a procura^ao por Instrumento publico a ser outorgada pelo diretor do
departamento nacional do SESI ao diretor do departamento regional do SESI do Paranii, para a
consecugao do negocio juridico, possa prever o substabelecimento, com reserva de poderes, ao
superintendente do SESI/DR/PR.
Art. 3S Esta Resolu^ao entra em vigor na data de sua assinatura.
Registre-se, dS-se ciincia e cumpra-se.
Brasilia, 4 de novembro de 2021.

Eduardo Eugenio Gouvea Vieira
Presidente
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