
PROJETO DE LEI N.º 009  DE 22 DE FEVEREIRO DE 2013.  
 

 
REVOGA A LEI MUNICIPAL Nº 821 DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2008  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

  

 O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara 

Municipal de Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º .  Fica revogada a Lei Municipal nº. 821 de 18 de 

dezembro de 2008. 

 
Art. 2º .  Esta Lei entra na data de sua publicação, revogada  

as disposições em contrário.  
 
 
Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, aos 22 dias do mês 

de fevereiro de 2013. 

 
 

 
 
          CRISTÓVÃO MASSON  
             Prefeito Municipal  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 009/2013 
 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora  e Senhores 

Vereadores da Casa de Leis do Município de Nova Olí mpia. 

 
Encaminhamos a essa Casa de Leis o Projeto de Lei Nº 009/2013, 

revogando a Lei Municipal nº 821 de 18 de dezembro de 2008, atendendo 

solicitação da empresa Eletrônica Prisma Ltda.  que havia adquirido os 

Lotes Urbanos nº 17 e 18 da Quadra nº 01 do Loteamento Jardim 

Comercial desta cidade conforme contrato de Compra e Venda firmado 

com a Prefeitura em 18/02/2009. 

Não faltaram esforços do atual secretário do desenvolvimento da indústria, 

comércio e serviços e nem mesmo deste Executivo para tentar convencer 

o empresário a manter o projeto de investimentos no nosso município, no 

entanto, o mesmo alega falta de comprometimento dos gestores 

anteriores o que o levou a investir e implantar a empresa no município 

vizinho e que devido ao alto valor financeiro investidos no 

empreendimento o impossibilita de fazer novas aquisições. Por isso, 

solicita o cancelamento do contrato ora assinado com o Executivo 

Municipal e a reversão do Bem ao domínio público. 

Diante do exposto e a pedido da própria requerente, resta-nos apenas o 

deferimento e a reversão do Bem e Imóvel ao domínio do Município para 

que seja disponibilizado a outras empresas. 

Desta forma, solicitamos o beneplácito dos Nobres Edis, convertendo a 

presente matéria em lei. 

 

Cristovão Masson 
Prefeito Municipal 


