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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

PROJETO DE LEI N°

giof /0.90
Altera a Lei n° 10.005/2010.

Art. 1° - 0 artigo 1° da Lei no 10.005, de 30 de novembro de 2010 passa a
vigorar corn a seguinte recta*:
"Art. 1° - Fica o Executivo autorizado a doar ao Estado de Minas Gerais os
lotes 11 (onze), 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) do quarteircio 70 do Bairro
Barreiro. ". (NR)

Art.2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao.

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2016

Marcio Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

MENSAGEM N° og

Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2016

A
DIRLEG

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a essa Egregia Casa, para qu= seja submetido a
aprecieo de Vossa Excelencia e de seus ilustres pares, o Projeto de Lei q e "Altera a Lei n°
10.005/2010.".
0 presente Projeto de Lei tern como objetivo autorizar a incluado do lote n° 11
do quarteirao 70 do Bairro Barreiro na releo de imoveis doados ao Estado de Minas Gerais,
nos quais ha decadas funciona tuna Unidade Operacional do Corpo de Bombeiros.
Os lotes 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) ja tiveram suas doacbes
autorizadas pela Lei n° 10.005/2010, razao pela qual a inclusao do referido imOvel objetiva
regularizar a vinculeo proprietaria, haja vista que os recursos do Estado apenas podem ser
empenhados em imoveis devidamente regularizados.
Nesse sentido, ciente de que a doe() do imOvel ern questdo O de grande
importancia para o desenvolvimento regular das atividades do Corpo de Bombeiros,
especialmente na regiao do Barreiro, faz-se necessaria autorizeo do Legislativo para a
regularize° da doeo, rid° havendo qualquer prejuizo para a municipalid de.
Por todo o exposto, certo de que este Projeto de Lei reeebera a necessaria
aquiescencia de Vossa Excelencia e de seus ilustres pares, submeto-ora. aprecieo dessa
Augusta casa, oportunidade em que renovo protestos de elevada estima e cppsidereo.
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Marcib Araujo de Lacerda
Prefeito de Belo Horizonte
V1

Excelentissimo Senhor
Vereador Wellington Magalhaes
Presidente da Camara Municipal da
CAPITAL
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