Prefeitura Municipal de

TAPlRATIBA
PROJETODELEIN2 027/2021. DE23 DEJULHODE2021.

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 28 - lIeusa Aparecida Tavares Baptista, RG nº 27.280.289-X, CPF nº
163.758.008-89 e seu esposo Osmar Baptista, RGnº 15.648.102, CPFnº 059.119.718-95.
Art. 22 A pessoa descrita nesta Lei, beneficiaria do lote ora doado,
passaráde cessionário deste lote a Legítimo proprietário após a efetiva doação.
Art. 32 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadasas
disposiçõesem contrário.
e 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 027/2021.

o presente

projeto de lei tem como objetivo a regularização da doação

de lote realizada em favor de Ileusa Aparecida Tavares Baptista e Osmar
Baptista, 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 28, quadra L do Loteamento Urbano
Brocchi II.
A senhora Ileusa Aparecida Tavares Baptista e o senhor Osmar
Baptista foram atendidos por meio de sorteio público e a ausência de
autorização do legislativo se deu pelo descuido da administração da época,
inclusive outros casos similares já foram submetidos à análise dos nobres
edis.
Esperamos que os nobres vereadores 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,

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRATIBAlSP
DEPARTAMENTO JURíDICO

DO:
DEPARTAMENTO JURÍDICO
PARA:
SECRETARIA EXECUTIVA
Analisando o projeto de Lei Municipal abaixo emanado da secretaria do
executivo municipal, emitimos o seguinte parecer:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 020/2021 DE 23 DE JULHO DE 2021
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Executivo Municipal, que dispõe
sobre concessão de direito real de uso de imóvel e dá outras providências.
A iniciativa de lei é do executivo, não havendo vicio formal nesse sentido.
Quanto à matéria, destacamos que o referido projeto de lei, visa autorizar à
realizar a formalização da 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 BROCCHI II", à pessoa abaixo relacionada,
participante de programas habitacionais do município e selecionada no sorteio público
realizado.
QUADRA "L" - LOTE 28 - Deusa Aparecida Tavares Baptista, RG n" 27.280.289-X, CPF
n° 163.758.008-89 e seu esposo Osmar Baptista, RG n" 15.648.102, CPF n° 059.119.71895.
Ao que tudo indica não constou da Lei original a proprietária do lote objeto
deste projeto, visto que a mesma era suplente do programa habitacional, sendo assim
recebeu o direito ao lote, mas não teve seu nome inserido na lei de doação 575/1999. O
incluso projeto de lei tem a finalidade de manter direitos iguais a todos os moradores do
Programa Habitacional do Jardim Urbano Brocchi II.
Diante do exposto entendemos que a necessária legalidade para formalização
da doação se faz necessária por este projeto, em especial para corrigir o lapso do executivo
a época da aprovação da Lei 575-99.
Tendo o município autonomia administrativa para legislar sobre os seus bens,
conferidas pelo artigo 30 da Constituição Federal, não vislumbramos óbice a aprovação do
presente projeto de lei.
S.M.J. É o nosso parecer.
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