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PROJETO DE LEI nº 0043/2017 

Publicação nº 062/2017 

(De autoria do PODER EXECUTIVO) 

 

“Autoriza o poder executivo, a ocorrer 

com despesas de locação de imóvel, e 

dá outras providências.” 

 

 

FAÇO SABER, QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, DECRETA: 

 

 ARTIGO 1.º)- Fica a Prefeitura Municipal de Cafelândia, autorizada a 

proceder a locação de um imóvel residencial sito à Avenida do Café, n.º 86, 

neste Município, pertencente  ao Sr. Salviano Manoel dos Santos, R.G.  nº  

11.744.156/SSP/SP, inscrito  no CPF/MF sob:611.184.868-20; e Sandra 

Regina dos Santos, R.G. nº 270.648/SIDOM.SP, inscrita no CPF/MF sob nº 

315.190.348-73, pelo prazo de 12 (doze) meses e mediante o pagamento do  

aluguel mensal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais) prorrogável por igual 

período de tempo de acordo com a conveniência das partes. 

 

  Parágrafo Único: Para cumprimento do disposto neste artigo, fica o 

Senhor Prefeito Municipal autorizado a celebrar o competente contrato de 

locação. 

  

 ARTIGO 2.º)- A locação de que trata a presente Lei, destina-se 

exclusivamente ao funcionamento da “Casa de República para Jovens 

Desabrigados do  LAR ROSÁLIA”. 

 

 ARTIGO 3.º)- As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, 

correrão por conta da verbas próprias codificada no orçamento vigente. 

 

 ARTIGO 4.º) A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

  ARTIGO 5.º) Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFELÂNDIA, aos nove (09) dias do 

mês de novembro de dois mil e dezessete (2017)-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

(assinado no original) 

   LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

     Prefeito Municipal 
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JUSTIFICATIVA 

 

   Juntamos ao presente e encaminhamos a essa Colenda 

Casa de Leis, o Projeto de Lei, de autoria deste Poder Executivo, para a 

apreciação dos Nobres Vereadores. 

   No presente Projeto de Lei, vem esta Administração 

Municipal solicitar autorização para proceder a locação de um imóvel sito à 

Avenida do Café, nº 86, neste Município de Cafelândia, pertencente  ao Sr. 

Salviano Manoel dos Santos, R.G.  nº  11.744.156/SSP/SP, inscrito  no 

CPF/MF sob:611.184.868-20; e Sandra Regina dos Santos, R.G. nº 

270.648/SIDOM.SP, inscrita no CPF/MF sob nº 315.190.348-73, para o 

pagamento do aluguel mensal no valor de R$ 900,00 (novecentos reais). 

    Informamos que a locação de que trata o presente Projeto de 

Lei, destina-se à instalação ao funcionamento da “Casa de República para 

Jovens Desabrigados do  LAR ROSÁLIA”. 

   O maior objetivo desse projeto é atender uma recomendação 

do Ministério Público e sediar a Casa de República para jovens desabrigados 

do Lar Rosalia por atingirem a maioridade penal.  

   Sem outro particular, solicitamos que a presente matéria 

seja apreciada com a devida urgência e reiteramos a Vossa Excelência, 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

    Atenciosamente, 

 

 

(assinado no original) 

LUIS ZAMPIERI RIBEIRO PAULIQUEVIS 

Prefeito Municipal 

 


