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PREFEITURA MUNICIPAL OT SÃO G,IANITL »O OTSTB
EsrÁDo DE MÁro GRosso Do SUL
MENSAGEM AO PROJETO DE LEÍ N" OI3I2O2O

São Gabriel do Oeste

- MS, 07 de outubro de 2020.

Senhor Presidente,
Senhora Vereadora,
Senhores Vereadores

o projeto de r,ei

n 0t,2o2or,ffi;[1H:".:ã]::1'*:f:'11*T;'Éã1.'l'Ji1Í,lTlllll

do Sul.

tri

ora apresentado a essa Casa Legislativ4 visa a
oportunizar a ampliação da sede do 2o Grupamento de Polícia Militar Ambiental em nosso município.
uma vez que encontra-se em processo de elevação de Grupamento para Peloüio, o que demandará

O Projeto de

mais espaço fisico para o desenvolvimento dos trabalhos

e

acomodação de veículos e pessoal..

Dessa forma, sendo de interesse do Poder Público o atendimento ao
pedido, contamos com Vossa Excelência e Nobres Pares para aprovação do Projeto de Lei em
epígrafe, reiterando nesta oportunidade, nossa elevada estima e distinta consideração'
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Atenci

,S-=-{

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR VALDECIR MALACARNE
Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
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PREFETTuRA MrNICIPAL DE SÃo G,qentnL Do OEsrE
EsrADo DE MATo GRosso Do SUL
PRoJETo DE LEI N' 013/2020

DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE LOTE
DE TERRENO URBANO AO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

l.

Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo Municipal, a doar ao Estado de
ART.
Mato Grosso do Sul, o lote de terreno urbano determinado sob o no 19 da quadra no 67-A do
Loreamento Vila São Gabriel, com área total de 203,88m2 de propriedade do município'
objeto da matrícula n" 19.033 do Serviço Registral Imobili:irio da comarca de são Gabriel
do Oeste.

2.

No imóvel descrito no artigo anterior será edificada a ampliação da sede do
população de nosso
Quartel da Policia Militar Ambiental, para um melhor atendimento a
ART.

município.
ART.

3"

O Município de São Gabriel do

Oeste outorgaÍá na época oportuna a

escritura definitiva do imóvel ora oferecido em doação.

ART.4"

O encargo de que trata o artigo 2o seÉ permanente e resolutivo, revertendo
automaticamente o imóvel ao Patrimônio do Município de São Gabriel do Oeste, sem ônus
para o mesmo, no prazo de 02( dois ) anos independentemente de qualquer notificação
judicial ou extrajudicial ou ainda, indenização por benfeitorias realizadas, se:
I - não for cumprida, dentro do prazo, a finalidade da doação;
II - cessarem as razões que justificaram a doação; ou

III-aoimóvel,notodoouemparte,vieraserdadaaplicaçãodiversada
pÍevista.

pardgrafo único

-

É vedada ao beneficiário a possibilidade de alienar ou locar o imóvel

recebido em doação, exceto com expressa autorização legislativa'
Esta lei entra em

ARr.5'

vigor

na data de sua publicação

e revoga Í§ disposições em

contnírio.
São Gabriel do Oeste

Rua

Marrimiano Alees Dios, l.2l t
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Oficio no 079129 GPMÀ2020
São Gabriel do Oeste

-

MS, 18 de setembro de2020'

Senhor Prefeito;
viaturas e somente possuímos uma
Considerando que dispomos de duas
sob as intempéries' o que causa danos'
garagem, sendo que uma das viaturas fica
de espaço para construÉo de nova
nesse caso ao bem pÚblico' náo dispondo
garagem;

ConsiderandoterocomandodaPolíciaMilitarAmbientaliniciadoestudq
paraelevaçãodoQuarteldaPolíciaMilitarAmbientaldeGrupamentoparaPelotão'
da estrutura predial para atender as
aumento
de
necessidade
haverá
isso
com
pessoal;
necessidades administrativas e de
Ricardo Franco' no Bairro
Considerando que o Lote no 19 da Travessa
e
o Lote 't6 pertêncênte a esta Unidade PMA'
Milani, neste município faz divisa com
acima citadas'
que seria muito importante para as adequaçôes

Venhopormeiodeste,solicitarapossibilidadedoPoderPúblicoMunicipal

doaroLotenolgdaTravessaRicardoFranco,noBairroMilani,paraPolíciaMililardo
à área do Quartel da
do sur, para que o mesmo seja anexado
Estado de Mato Grosso

do Oeste/MS'
Polícia Militar Ambiental de Sâo Gabriel
renovo protestos de estima e distinta
Sem outro particular para o presente'

consideraÉo.
Atenciosamente,

S SANTOS- ? TEN QAOPM
ELISMAR A
Comandan te da 3a Cía/BPMA
Mat. 115835021
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Ao Sr.

JEFERSON LU]Z TOTIAZONI
illó Ér"t ito do Município de Sáo Gabriel do Oest

Nesta
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BÂIRP'o HILÂNI'
niãanÀo

runco,

GruPamento de Policia Mititar Ambiental
- São Gabiel do Oeste/MS
Rua Filinto Muller, 472 - Baino Milani
e-mail:
Fone:61329í3094
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G ERTIDAO

desta Comarca de
NAURELINA COLMAN SATORRE, Rêgistradora lmobiliária
u so de suas
ôâo e abri"r do oêstê, Estado de Mato Grosso do sul' no
atribuiÇóes legais, etc.
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NO

VEL:LOTE

67-A, medindo 1'r,65 X '17,5O meÚo§ ( Ricardo Franco Por
is oa ouloRÃ
centí mêtaos dê frente @m a Travessa

ê sesse nta e cinco
total de
dã frente aos fundos), Perfaze ndo a área
dezessete metros e clnquenta @ntí máros dito§
o no Íado ImPâr
locãlizâd
q
uadrados),
centímekos
oito
e
ê
oitenta
203,48m2 ( Ouzentos e lrês metÍos
da esq uina com a Rua F ilinto Muller, do
da Travessa Ricâ do Franco, à 'ts.Oom (Ouinze metros).
na
zona urbana desta Cidade ê Comãtca
situado
loteamento denom inâdô "vlLÂ sÃo GABRIEL" , do Sul, êôm as seg uiÀes medidas e confrontaÉes
de São Gabriel do Oeste' Estado de Malo Grosso
17,50 metÍos, com o lote í8; ao Leste, em
Ao Norte. em 17,50 máros . com o lote í6: ao Se'ul,aem
em 11,65 melros. com o lote í3. Tudo
Oeste,
Frânco;
Ricardo
Travessa
11,ô5 metros, com e
nheirâ civil - MarY Fátima Montania eng€
elaborados
Pela
eP lanta e memoriais descritivos
pêla Preíeitu ra Municipal desta êljâde. ART

CREÂ. 1083/D, apÍovados êm l3-í2 20í9,
í 320190091628
OESTE ' MS' iNSqTitO NO CNPJ'MF N'
MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DOt'tartimiano
1'21'l' BaiÍro
Alves Dias'
nua
ê§tabelêcido';
i'á]ià's-.àêãoo-í-94'
'1'
Primo MaÍfissoni, nesta cidade.
dê 29.01.2O2O, deste SRl.
: Mat. 19-01 7, ,:cha 1, livro n. 2 (Registro Geral)'
Em
n. 69-485
.06.2005 - Protocolo

: lsento - artigo 16 da Lei Esta dual 3003 de
29.01 .2020
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sÃo GÂBRÍEL Do oEsÍE-Ms. ,03.02

conferi.

subs

que a Presente certidáo, lavrada em inteiro teor, foi extraída
que
em forma reprográfi€, nos termos do § 1', do Art. 19, da Lel 6.015í3. E o
e
to. O referido é verdade dá
tem a certificar dê nformidade co
ata e hora a lxo tn
fé. Sáo Gabriel do
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