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PROJETO DE LEI N° (DÍ{ /2019

Autoriza permuta de imóveis, e dá
outras providências.

o Prefeito Municipal da Arara, faz saber a todos os habitantes do Município
que, o plenário da Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a presente Lei:

Art. 10 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o imóvel
descrito no inciso I deste artigo, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde
pelo imóvel descrito no inciso 11, onde funciona a Câmara Municipal, ambos de
propriedade do Município de Arara:

I - Imóvel funcional medindo 130,4 m-, localizado na Rua Hermes Lira, n°
20, no centro desta cidade de Arara-PB, avaliado em R$ 100_000,00 (cem mil
reais);

11 - Imóvel funcional medindo 213,3 m", localizado na Rua Solon de Lucena,
n" 39, no centro desta cidade de Arara-PB, igualmente avaliado em R$ 100.000,00
(cem mil reais).

Art. 20 - Fica desde já autorizada a cessão de uso do imóvel especificado no
inciso 11 do artigo 10 desta Lei, a Prefeitura Municipal de Arara, para reforma e
instalação da Secretaria de Saúde, durante o período necessário a efetivação da
permuta.

Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.

Arara-PB, 21 de julho de 2019.
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Justificativa ao Projeto de Lei n°QO)í2019

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores( a) Vereadores( a),

Estamos enviando para apreciação pelos nobres membros dessa edilidade o
Projeto de Lei n° OO~ /2019, na expectativa de que a matéria seja apreciada e
aprovada.

Para maior elucidação da nossa propositura, esclarecemos o seguinte:
O imóvel onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde a ser transferido

para a Câmara Municipal é um prédio em bom estado de conservação, cujas
dimensões de 8 metros de frente por 16,30 metros de comprimento, são mais
propícias para as instalações da casa legislativa, necessitando, para tanto, de uma
reforma para se adequar ao funcionamento dessa casa legislativa.

Já o imóvel onde atualmente funciona a "Casa de [osué da Cruz" a ser
transferido ao Município, apesar de dispor de dois pavimentos e se encontrar em
ótimo estado de conservação, não acomoda confortavelmente as pessoas que ali se
aglomeram durante as sessões, devido às limitações de sua largura de apenas 3,15
metros.

Ocorre que, para o funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde, e
atendimento ao público da farmácia básica, seu restrito espaço térreo com acesso à
duas ruas é ideal. Além do mais, dispõe de uma área no pavimento superior que é
propícia para instalação das salas das coordenações, TI e arquivo, além de dispor
de copa e banheiro.

Ambos os imóveis, foram incorporados ao patrimônio do Município de
Arara desde 19 de dezembro de 1961, ocasião da emancipação política do
município-se de de Serraria, jamais foram registrados no cartório desta comarca.

Diante dessa situação e considerando que se passaram mais de meio século
da data da incorporação ao patrimônio público do Município, com consequente
evolução das necessidades públicas, Prefeitura e Câmara acordaram em permutar o
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imóvel, com melhor aproveitamento, tanto pela Secretaria de Saúde do Município
quanto pela Câmara Municipal, e sem torna de valores.

Com isso, o atual imóvel da Câmara que já é do Município, permanece com o
próprio e nele será instalada a Secretaria de Saúde, tão logo seja feita a retirada dos
móveis e equipamentos do Poder Legislativo para outras instalações. Assim, além
de viabilizarmos um novo prédio para o funcionamento da Secretaria de Saúde e
Farmácia Básica do Município, estaremos proporcionando à "Casa de [osué da
Cruz", um local com melhores condições de estrutura física e de logístíca, assim
como melhores condições de acomodação do público que prestigia às sessões
solenes.

E para a Prefeitura, o imóvel a ser transmitido pela Câmara atende as
necessidades locais e evita complementação de valores na permuta.

Trata-se, portanto, de solução benéfica para todos e que satisfaz as
necessidades públicas do Município, razão pela qual solicitamos sua aprovação do
presente Projeto de Lei, nos termos do art. 62 da Lei Orgânica Municipal.

Arara-PB, 21 de julho de 2019.
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ESTADO DA PARAÍBA
CÂMARA MUNICIPAL DE ARARA

"Casa Josué Alves da Cruz"
CNPJ: 08.582.207/0001-23

APROVADO

J .s· Erenildo ivêíra da Costa Marly Pereira de Morais
Vereador. Vereadora ./1

k~~ eo.,,~ ~.~~ L:Y:'>--o fl..l~
Maria do Carmo Simplício da Silva Josinaldo Clementino da Silva

Vereadora Vereador

Arwk1~ Uernt;, I 'kdU1UMJ ~~ é? de~
Anésio Deodônio Moreno Erizonaldo Chianca de Medeiros

Vereador Vereador

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA AO PROJETO DE

LEIN° 008/2019 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA PERMUTA

DE IMÓVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NA 5JLQUmd.w SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO PERíODO

REGIMENTAL, DO SEGUNDO BI~NIO (PRIMEIRA SESSAO) DA DÉCIMA

QUARTA LEGISLATURA REALIZADA EM 14 DE 'o~lnW DE

2019.

R. Sólon de Lucena N° 39, Centro, AraralPB, CEP: 58.396-000 I Telefax: (83) 3369 - 1077


