
22/10/2019 Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | IGAM

www.igam.com.br/area-logada-verificar-consulta-detalhe-186485 1/3

Filtre sua pesquisa pela data da consulta ou situação em que a consulta se encontra: 

Situação

Enviar

Atendente Margere Rosa de Oliveira

Criação 14/10/2019

Prazo 21/10/2019

Produto Jurídico

Interessado Viviane Muller Menezes

Situação Encerrado

Consulta

do Cliente

Projeto de Lei n° 075/19, desta data, que Dá nova redação ao Art. 1o da Lei n° 8.519/19 que autorizou desafetação de

área Skype para contato: Telefone para contato: 54 3330-2322\Celular para contato:

(http://www.igam.com.br)

Cursos (51) 3225-5719

(51) 3017-4999

Assessoria (51) 3211-1527

(51) 99844-0441 (51) 99594-7182
 (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)  (https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50) 

(https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA)  (https://www.instagram.com/igam.cursoseconsultoria/)

Rio Grande do Sul

Busque no site

(ht

Acesso restrito Sair (http://www

IGAM (http://www.igam.com.br) > Área para Clientes (http://www.igam.com.br/area-logada) >

Veri�cação de Consultas (http://www.igam.com.br/area-logada-veri�car-consulta)

Câmara Municipal De Carazinho - cm
carazinho

Veri�cação de Consultas
Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail

igam@igam.com.br.





Data Inicial

Data Final

http://www.igam.com.br/
https://www.facebook.com/igam.institutogamma
https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50
https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA
https://www.instagram.com/igam.cursoseconsultoria/
http://www.igam.com.br/ouvidoria
http://www.igam.com.br/logout
http://www.igam.com.br/
http://www.igam.com.br/area-logada
http://www.igam.com.br/area-logada-verificar-consulta


22/10/2019 Instituto Gamma de Assessoria a Órgãos Públicos | IGAM

www.igam.com.br/area-logada-verificar-consulta-detalhe-186485 2/3

Resposta

do

Consultor

Prezada Viviane:

Em face de sua consulta nº 48.983/2019, que solicita análise do Projeto de Lei nº 75, que “Dá nova redação ao Art. 1º da

Lei n° 8.519/19 que autorizou desafetação de área”, de autoria do Poder Executivo, apresenta-se a seguintes

considerações.

O Projeto de Lei nº 75/2019 visa, apenas, corrigir a lei anterior no que tange às confrontações da área do imóvel a ser

desafetada, para possibilitar o registro da mesma, razão pela qual não se vislumbra óbice sob o ângulo material.

Sendo o projeto de iniciativa do Poder Executivo, não há vicio formal.

Deste modo, conclui-se pela viabilidade da proposição.

O IGAM permanece à disposição.

 

MARGERE ROSA DE OLIVEIRA                    

OAB/RS 25.006

Consultora Jurídica do IGAM

Downloads Sem arquivos

Para consultar o IGAM, entre em contato através do telefone (51) 3211.1527, fax 3226.4808 ou pelo e-mail igam@igam.com.br.

O manual do cliente tem várias informações importantes. Clique aqui
(/upload/site/folder-cliente2.pdf) para para fazer o download.

O IGAM se compromete a buscar continuamente o aperfeiçoamento de seus produtos e serviços, procurando atender às expectativas de seus clientes
através de: 

Primazia técnica e velocidade de resposta em seus atendimentos
Excelência no atendimento ao telefone ou presencial 

Busca por novas tecnologias
Melhoria contínua dos serviços

Aperfeiçoamento e desenvolvimento constante dos colaboradores
Manutenção da e�cácia do Sistema de Gestão da Qualidade

SOBRE O IGAM

Somos uma instituição que atende a órgãos e entidades públicas de todo o país nas áreas jurídica, contábil e de gestão pública. Desde 1992,

construímos conhecimento para o alcance da e�ciência governamental e parlamentar.

 (http://gestaopublica.igam.com.br/)  (http://www.igam.com.br/igampublicacoes/) 

 (https://www.facebook.com/igam.institutogamma)  (https://www.linkedin.com/in/instituto-gamma-75534a50) 

(https://www.youtube.com/channel/UCwn5TyE3WbwkqbUU7FvpLoA)  (https://www.instagram.com/igam.cursoseconsultoria/) 

ACESSO RÁPIDO

SOBRE O IGAM (http://www.igam.com.br/sobre-o-igam)

CURSOS (http://www.igam.com.br/listagem-de-cursos)
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