PROJETO DE LEI Nº 006/2020.
ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.401 DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE IPORÃ DO OESTE, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de
Vereadores votou e aprovou, e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a redação do inciso II do art. 2º, passando a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º ...
...
II - ...
...
d) ABERTURA da Rua denominada Samara Henn, de direção
Norte/Sul, separando a quadra (210 da 211, 208 da 212, e 207 da 213) com 12,00m
(doze metros) de Largura, perfazendo área superficial de 2.811,83m² (dois mil,
oitocentos e onze metros e oitenta e três decímetros quadrados);
...”
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Iporã do Oeste – SC, 24 de fevereiro de 2020.

LÚCIO MALLMANN
Prefeito
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores.

Tenho a honra de encaminhar, à apreciação dos integrantes desta Casa
Legislativa, o Projeto de Lei que, ALTERA LEI MUNICIPAL Nº 1.401 DE 09 DE
DEZEMBRO DE 2020, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, para que seja analisado e
votado pelo Legislativo Municipal forma regimental.
O presente Projeto de Lei, objetiva retificar a redação da Lei Municipal que
aprova o Loteamento Raio de Sol, no que se refere à nomenclatura da Rua “Samara
Senn”, tendo em vista que a denominação correta é Rua “Samara Henn”.
Informamos que o Cartório de Registro de Imóveis de Mondai/SC realizou o
registro de forma correta, sem contudo, comunicar a municipalidade do equívoco
existente.
Em razão disso, munícipes que possuem imóveis nas imediações, enfrentam
problemas e dificuldades principalmente quando dos encaminhamentos de
financiamentos bancários – financiamento habitacional – em razão da divergência
na nomenclatura referida.
Desta forma, cientes da compreensão dos nobres Edis, solicitamos a
apreciação, votação e aprovação do presente Projeto de Lei na forma regimental.

Iporã do Oeste – SC, 24 de fevereiro de 2020.

LÚCIO MALLMANN
Prefeito
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