Prefeitura Municipal de

1RATIBA
PROJETODELEIN2 020/2021. DE18 DEJUNHO DE2021.
Autoriza o Executivo Municipal a regularizar a doação de lotes
urbanizados e dá outras providências.
N JESUSVIEIRA, Prefeito Municipal de Tapiratiba, Estado de São
Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
lei:
Art. 12 Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado à realizar a
doação de um lote urbanizado,
sorteado no dia 28/08/1998 pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, situado no
loteamento "JARDIM URBANO BROCCHIII", à pessoa abaixo relacionada, participante de
programas habitacionais do município e selecionada no sorteio público realizado.
QUADRA "L" - LOTE 02· ":':'Izaide Cedro de Oliveira Fernandes, RG nº 29.581.658, CPF nº
269.023.278-65 e seu es~oso João Batista Raimundo Fernandes, RG nº 22.801.462-1, CPFnº
090.532.008-51.
Art. 22 As pessoasdescritas nesta lei, beneficiarias dos lotes ora doados,
passarãode cessionáriosdestes lotes a legítimos proprietários após a efetiva doação.
Art. 32 Estalei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas
disposiçõesem contrário.
Prefeitura Municipal de Tapiratiba, 09 de' nho de 2021.
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Exposição de Justificativa
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter

à elevada consideração de vossa

excelência e dos demais nobres edis, o incluso projeto de lei nQ 020/2021.

o presente

projeto de lei tem como objetivo a regularização da doação

de lote realizada em favor de Izaide Cedro de Oliveira Fernandes e João
Batista Raimundo Fernandes, ambos inscritos em programas habitacionais do
município, sorteados pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo - CDHU no dia 28/08/1998 como suplentes e
posteriormente beneficiados com o lote 02, quadra L do Loteamento Urbano
Brocchi II.
Os beneficiados participaram de sorteio público, investiram todas as
suas economias na construção de uma casa no lote que receberam e no
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momento em que procuraram.o cartório para lavrar a escritura de.doação
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imóvel foram surpreendidos com a informação de que o referido lote não
possuía autorização do legislativo municipal para ter sido doado.
A senhora Izaide Cedro de Oliveira e o senhor João Batista Raimundo
Fernandes em momento algum agiram de má fé, visto que eles eram
inscritos em programas habitacionais e foram atendidos por meio de sorteio
público. Restou claramente constatado que a ausência de autorização do
legislativo se deu pelo descuido da administração da época.
Esperamos que os nobres edis se compadeçam com a situação aqui
exposta e através da aprovação do incluso projeto de lei contribuam com a
preservação dos direitos dos beneficiados.
Na oportunidade renovo a vossa excelência e aos ilustres senhores
vereadores os meus protestos da mais alta consideração e distinto apreço.

Atenciosamente,

