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Constru;ndo

Of. n.o 115/10 - GPC

Excelentlssimo Senhor
Ver. Gilnei Alberto Jarn~,
Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 069/10

Senhor Presidente:

Carazinho, 07 de maio de 2010.

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei
n.o 069/10, desta data, o qual Autoriza o Municipio aprovar projeto de construçao da
Cotrijal Ltda, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

A Cotrijal esta edificando uma unidade de armazenamento de graos
na localidade de Pinheiro marcado com capacidade total de graos de 38.000 toneladas
e que atendera uma das principais regi6es produtoras de Carazinho. Porem, para isso,
precisou adquirir areas lindeiras El unidade ja existente. Tais areas saD constitufdas em
parte de direitos possess6rios, cujos processos de usucapiao e outros que serao ne
cessarios demandarao varios anos de tramitaçao judicial. Tal processo e meramente
formal, uma vez que a posse ja e mansa e pacifica. Porem, a Cooperativa (e muito me
nos os produtores daquela regiao do municipio) naG podem esperar por longo tempo
para a execuçao da obra. Em razao disso, imp6e-se a concessao especial de Iicença
de construçao, aceitando-se a situaçao de fato existente como suficiente para compro-'
var a propriedade da area.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o069, DE 07 DE MAlO DE 2010.

Autoriza o Municipio aprovar projeto de
construçao da Cotrijal Ltda.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a emitir aprovaçao de projeto de
construçao e respectiva licença de construçao de um conjunto de silcrs de armazena
gem pela Cooperativa Triticola Alto Jacui Ltda - Cotrijal, na localidade de Pinheiro
Marcado em areas de t~rras ainda naG unificadas, aceitando-se como comprovaçao de
titularidade os contratos de compra e venda e as escrituras de cessao e transferencia
de direitos possess6rios, conforme croqui e matrfculas anexas a presente Lei.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2010.
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