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O Camzi1ho que não pára

Of. n,o 190/12 - GPC

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n .• 091/12

Senhor Presidente:

Carazinho, 14 de novembro de 2012,
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
091/12, desta data, o qual Altera a Lei Municipal n,o 7,504/12 que autorizou doação de
área á Empresa Telha Certa Indústria e Comércio Ltda, para apreciação sob Regime
de Urgência.

Exposicão de Motivos:

o Projeto de Lei em questão tem por finalidade ajustar os prazos
constantes no Art, 3° da Lei Municipal n,o 7,504/12, que autorizou doação de área à
Empresa Telha Certa Indústria e Comércio Ltda, atendendo solicitação da Empresa,
conforme ofício em anexo,

A área em questão foi doada para a referida Empresa em março do
corrente ano, Obedecendo o prazo estipulado para providenciar os trâmites relativos à
escritura da área, a Telha Certa encaminhou ao Tabelionato a documentação
pertinente. No entanto, por razões desconhecidas, o município não firmou a Escritura
Pública, restando prescritos os prazos constantes no Art. 3° da Lei Municipal n,o
7504/12.

Na expectativa de resolver o impasse, visto que a escrituração da área
trará benefícios tanto para a Empresa quanto para o Município, solicitamos a
aprovação do presente pleito.

Atenciosamente,

DDV
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
NC SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
MD SECRETÁRIO
PREZADO SENHOR:

Na oportunidade em que o cumprimentamos temos a informar que nossa empresa TELHA
CERTA INDÚSTRlAE COMÉRCIO LIDA, recebeu um imóvel no Distrito Industrial através da
Lei Municipal n.o 7504 de 02 de março de 2012. Obedecendo ao art. 3° da referida le~
encaminhamos documentação para emissão da respectiva escritura junto ao Tabelionato.

Após longo tempo de espera para emissão da referida, nos foi informado que ante a desídia
do Município em firmar a escritura pública, os prazos estabelecidos em lei estavam preclusos, razão
pela qual não poderia ser efetivada a respectiva escritura.

Em contato com o gestor público, nos foi informado que seria feita correção legal, com
concessão de novo prazo para assinatura da escritura. Entendimento este, aprovado pelo Conselho
de Desenvolvimento.

Nesse sentido, vimos solicitar a esta Secretaria que providencie a mencionada alteração
legislativa para, então, possamos escriturar a área, eis que de interesse tanto do Município, como de
nossa empresa.

No aguardo de solução positiva para o impasse, manifestamos nossas saudações.

Carazinho, 13 de novembro de 2012.

Rod. BR 285. km 336 nO 1593 - C8razinholRS
ex. Postal 1031 - Fone f Fax (54) 3330-2850

e-mail: tefhacerta~bm!!J~o.com.~
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PROJETO DE LEI N° 091, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2012.

Altera a Lei Municipal n.O 7.504112 que
autorizou doação de área à empresa TELHA
CERTA Indústria e Comércio Ltda.

Art. 1° Os prazos previstos no Art. 3° da Lei Municipal n.o7.504/12 passam a ser
contados a partir da promulgação da presente Lei.

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

Gabinete do Prefeito, 14 de novembro de 2012.

DDV
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