MENSAGEM Nº 40/2016
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Vereadores e
demais Edis.
Com nossos cordiais cumprimentos encaminhamos a V. Exa. e
digníssimos Pares dessa R. Casa Legislativa, o anexo Projeto de Lei que
“Autoriza a receber por doação áreas de terra, para Rua Pública
ampliando o Perímetro Urbano do Município de Tunápolis e contém
outras providências”.
O presente projeto de lei visa atender as exigências da Caixa
Econômica Federal para aprovação do projeto de pavimentação asfáltica
ligando a Rodovia SC 493, até o acesso a Cooperativa dos Produtores
Rurais da Microbacia do Lajeado Perau – (COOMILP), uma vez que a
Estrada Pública atualmente não está no perímetro urbano do Município,
necessitando ainda que a mesma seja doada pelos proprietários.
Comunicamos ainda que estamos a disposição para dirimir eventuais
dúvidas em relação à localização e demais esclarecimentos das referidas
áreas.
Sendo estas as justificativas que anexamos ao presente Projeto de Lei
que confiamos seja aprovado em Regime de Urgência, pelos nobres edis
desta Colenda Casa Legislativa.
Gabinete do Prefeito Municipal, em 25 de novembro de 2016.
Enoí Scherer
Prefeito Municipal.

Projeto de Lei nº 044/ 2016

Autoriza a receber por doação áreas de terra, para Rua
Pública ampliando o Perímetro Urbano do Município de
Tunápolis e contém outras providências.

Art. 1o Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a receber
por doação áreas de terra para incorporação no perímetro urbano e
formação de Rua Pública, totalizando a área de 6.080,00 m² (seis mil e
oitenta metros quadrados) dos seguintes lotes:
- Parte do lote rural nº 02, com área de 815,00 da matrícula
14759 de propriedade do Sr. Carlito José Flach e sua esposa Lúcia
Angelina Flach.
- Parte do lote rural nº 01, com área de 2.218,00 m² (dois mil
duzentos e dezoito metros quadrados), da matrícula 8549, de propriedade
da Cooperativa A1.
- Parte do lote rural nº 02, com área de 3.047,00 m² (três mil e
quarenta e sete metros quadrados) da matrícula 14761, de propriedade de
Inácio Baumgratz e sua esposa Dalila Maria Hippler Baumgratz.
Art. 2º Faz parte integrante da presente Lei o memorial
descritivo, ART e mapa das áreas a serem incorporadas no perímetro
urbano do Município.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei, correrão
à conta do orçamento municipal vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Tunápolis, aos 25 de
novembro de 2016.

ENOÍ SCHERER
Prefeito Municipal

