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LEG-

Vereador Matheus Moreno |PROPOSTA DE EMENDA AO
PROJETO DELEI DE

PARCELAMENTO,USO E

OCUPAÇÃO DO SOLO 2022
PLC 11/2022

Nº A
EMENTA:

,ADICIONE UM PARÁGRAFO 5º AO ARTIGO 211 DO
PLC 11/2022.

Senhor Presidente:

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
ACRESCENTE-SE UM, 8 5º AO ARTIGO 211 DO PROJETO DE LEI DE

PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 2022 (PLC 11/2022), PASSA A TER A

SEGUINTE REDAÇÃO,A SABER:

Artigo 211-.
(.)
8 5º. Ajuízo e critério discricionário do Poder Público Municipal, e por manifestação

- omissis ..

de interesse de Associação de Bairro ou Moradores, e/ou outra Organização da

Sociedade Civil Interessada, poderá o Poder Público Municipal, conceder a gestão
compartilhada com o Município, mediante parceria no regime de mutua cooperação
em interesse público e recíproco, com ou sem repasse de recursos públicos, nos
termos da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e alterações posteriores, para a

gestão/coordenação e organização do uso pela comunidade, de equipamentos
públicos instalados em sistemas de recreio ou lazer, praças públicas, áreas
institucionais ou correlatos, para fins de atividades artístico-culturais, desportivas,
recreativas, de lazer e correlatos, inclusive: campos de futebol, quadras
poliesportivas, academias a céu aberto, coretos, pista de prática de skatismo,

campose canchas de bochas, de malha, parques infantis, entre outras.
Sala das sessões, 04 de abril de 2.022.

Matheus Moreno de Almeida
Vereador
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Vereador Matheus Moreno

ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

Muitos dos equipamentos públicos de uso da população, instalados em bairros

da cidade, acabam abandonados ou por mal-uso, inviabilizados, porque o Município não

consegue fazer a supervisão dos mesmos a tempo e a hora, buscar o apoio, suporte,

parceria e integração com as organizações comunitárias representativas do entorno é uma

força de possibilitar este uso, conservação e manutenção, mais adequado.
Está a razão primordial pela qual se faz esta proposta e a submete a deliberação

dos nossos nobres pares, na expectativa de que possa ser acolhida por esta Casa de Leis,

e sancionada pelo =xecutivo Municipal, transformando-se em lei.

Sala das sessões, 04 de abril de 2.022.
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