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LEG

Vereador Matheus Moreno
PROPOSTA DE EMENDA AO

PROJETODELEI DE

PARCELAMENTO,USO E

OCUPAÇÃODO SOLO 2022
PLC 11/2022

Nº 20

Senhor Presidente:

ACRESCENTE-SE UM, $ 5º AO ARTIGO 214 DO PROJETO DE LEI DE

PARCELAMENTO, USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 2022 (PLC 11/2022), PASSA A TERA
SEGUINTE REDAÇÃO,A SABER:

EMENTA:
,ADICIONE UM PARÁGRAFO 5º AO ARTIGO 214 DO

PLC 11/2022.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Artigo 214 OMiSSIS .........sie(..)
85º. Serão concedidos direito real de uso, independeritemente de concorrência e/ou

de edital de chamamento público para acordo de ccoperação, por tempo
indeterminado, prioritária e preferencialmente a Associação de Bairro e Moradores

da Região legalmente constituída, mais antiga er funcionamento, na região,

equipamentos classificados para constituir “Centros Comunitários”, para fins de sua
sede social e realização de atividades do interesse da comunidade e seus
moradores residentes no entorno, arcando o Município tão somente com os

consumos de energia elétrica e de água e esgoto, e manutenção e conservação
estrutural, dos mesmos, sendo de responsabilidade das concessionárias do direito

real de uso: o controle do uso e funcionamento pelz comunidade e de atividades

para a comunidade e para gerar recursos a serem integralmente aplicados no

equipamento e seu funcionamento regular, bem comc, os cuidados de manutenção,
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conservação, limpeza, asseio e higiene de suas instalações, certificado de

licenciamento integrado e outras providencias legais cabíveis.

Sala das sessões, 04 de abril de 2.022.
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Vereador
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ANEXO - JUSTIFICATIVA

Prezados/as:

Embora sejam equipamentos implantados na cidade a partir dos anos 80 do

século passado, e de alguma normatização bastante genérica a respeito o espaço de
referência comunitária conhecido como CENTRO COMUNITÁRIO, continua, ainda, sendo
algo um pouco solto na Administração Pública Municipal e nas suas relações comunitárias

com Associações de Bairro e Moradores.

Está a razão primordial pela qual se faz esta proposta e a submets a deliberação
dos nossos nobres pares, na expectativa de que possa ser acolhida por esta Casa de Leis,

e sancionada pelo Executivo Municipal, transformando-se em lei

Sala das sessões, 04 de abril de :

022
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