
Exmo. Sr. Presidente

João Alfredo de Castilhos Bertolucci, Prefeito de Gramado, no uso de suas
atribuições  legais,  vem  respeitosamente  à  presença  dos  Nobres  Edis,  apresentar
MENSAGEM RETIFICATIVA ao Projeto de Lei n. 050/2019, que autoriza o Município de
Gramado a realizar a alienação de bens imóveis, e dá outras providências. 

Esta  tem  por  escopo  ajustar  o  texto  normativo  para  fins  de  adequação  da
proposição legislativa ao pacto firmado entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e os
membros desta Colenda Casa Legislativa que, em reunião realizada no dia 20 de dezembro
de 2019, na qual prevaleceu o interesse público na viabilização da presente proposta de lei,
os agentes públicos acordaram na retirada do rol de imóveis públicos que seriam alienados
os descritos na Transcrição n. 6.765, Livro 3-K, fls. 118 e o de n. 20.568 do Registro de
Imóveis de Gramado. 

Ainda cumpre asseverar que os aludidos imóveis poderão ser objeto de futura
proposição legislativa, que será encaminhada oportunamente a esta Casa de Leis, para fins
de alienação daqueles,  assim como outros imóveis que, por ventura, os membros deste
Poder Legislativo entenderem que sejam passíveis de alienação para reverterem em obras
em favor da comunidade gramadense.

Dito isto, e como dispõe o art. 106, inciso III do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores, requer a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, bem
como o que dispõe o art. 60, inciso XXIV e o art. 106 da Lei Orgânica do Município aproveito
o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Gramado, 02 de janeiro de 2020. 

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

 Prefeito de Gramado

Visto Jurídico: 

João Gilberto Barbosa Barcellos

Procurador-Geral do Município



PROJETO DE LEI Nº XXX/2019

Autoriza o Município de Gramado a realizar a alienação
de bens imóveis, e dá outras providências. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar imóveis de sua propriedade,
mediante concorrência pública, por preço não inferior ao das respectivas avaliações em
apenso,  os imóveis  de sua propriedade,  constituídos das seguintes matrículas:  9.169,
9.170, 14.601, 1.969 e T. 5.279, consoante cópia anexa. 

Art. 2º (...)

Art. 3º (...) 

Art. 4º (...)

Art. 5º (...)

Art. 6º (...) 

Art. 7º (...) 

Gramado, 02 de janeiro de 2020.

João Alfredo de Castilhos Bertolucci

Prefeito de Gramado


