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Justificativa nº 03/2022        De, 14 de fevereiro de 2022. 

 

 

  O presente Projeto de Lei n. 03/2022 visa alterarmos a lei municipal que 

instituiu o programa municipal de apoio ao trabalho rural que contemplou inúmeras 

famílias com a doação de lotes nos bairros José Arara e Juvenal Serafim Uchoa. 

 

  Ocorre que, temos sido constantemente cobrados pela nossa população 

para que a outorga dos lotes aos beneficiários seja concretizada pelo Poder Executivo 

independentemente da efetiva construção de moradias, bem como, exclusão da 

cláusula de reversão, uma vez que, os beneficiários estão há mais de 10 anos em posse 

dos lotes e muitos infelizmente ainda não conseguiriam edificar suas moradias e 

visando não os prejudicar é oportuno a revogação dessas condicionantes. 

 

  Dessa forma, contamos com aprovação deste Legislativo Municipal e a 

sanção do Chefe do Poder Executivo Municipal.  

  Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato 

Grosso do Sul, aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2022.  

 

 

 

Nivaldo Nunes 

Vereador 
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Projeto de Lei nº 03/2022       De, 14 de fevereiro de 2022. 

 

“Altera os artigos 7º e 9º da Lei nº 

2380 de 15 de março de 2011, e dá 

outras providências. 
 

O Vereador abaixo relacionado, exercendo seu mandato na Câmara Municipal 

de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e nos 

termos do Artigo 158, § 1°, Inciso I do Regimento Interno desta Casa de Leis, 

apresentam o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º. Ficam alterados os art. 7º e 9º da Lei nº 2380 de 15 de março de 2011, 

passando a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 7º. A outorga da escritura definitiva de doação poderá ocorrer a 

qualquer tempo mediante interesse do donatário. 

§1º. REVOGADO. 

§2º. REVOGADO. 

§3º. REVOGADO.  

 

Art. 9º.  O Município de Brasilândia fica autorizado a outorgar a escritura 

definitiva de doação aos contemplados ou a seus herdeiros, nos termos do 

art. 7º, que somente poderão desistir, aderir a programas habitacionais, 

permutar o imóvel recebido em doação com a interveniência do Poder 

Executivo. 

Parágrafo único. Fica vedada a venda, locação, cessão, permuta do imóvel 

recebido em doação sem a aprovação expressão do Poder Executivo.  

 

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

 

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do 

Sul, aos 14 (quatorze) dias do mês de fevereiro de 2022.  
 

 
Nivaldo Nunes 

Vereador 
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