
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 015 DE  31 DE JULHO  DE  2014. 
 
 

AUTORIZA O EXECUTIVO A ALIENAR LOTES URBANOS A 
EMPRESA, NO LOTEAMENTO JARDIM COMERCIAL. 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL faz saber, que a Câmara Municipal de 

Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar o Lote 

Urbano nº 15 (quinze), Matricula nº 24630 com área de 807,60 m², e  Lote Urbano nº 

21 (vinte e um), Matrícula nº 24636, com Área de 795,00 m², ambos os lotes da 

Quadra nº 04 (quatro), situados a Rua Jandira Lamenha Cavalcante e Rua Mário Oliveira 

Guedes, respectivamente, do Loteamento JARDIM COMERCIAL, desta cidade de Nova 

Olímpia-MT, à Empresa: JOÃO SIVAL DA SILVA - ME, inscrita no CNPJ Nº 

13.627.836/0001-62, estabelecida atualmente a Rua: Vinte e oito (28), nº 528-S no Jardim 

das Oliveiras, desta cidade de Nova Olímpia-MT,  neste ato representada pelo senhor, 

JOÃO SIVAL DA SILVA, brasileiro, casado, portador do CPF nº 814.909.924-72 e da Cédula 

de Identidade RG nº 1241061 SSP/AL, residente e domiciliado no mesmo endereço da 

empresa acima citada. De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 028 de 12 de maio 

de 2011 e do Regimento Interno da Comissão Municipal do Desenvolvimento Econômico – 

CMDE e ainda conforme a Concorrência pública nº 001/2013 e Processo Licitatório nº 

001/2013. 

 

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrario. 

 

 

 

       Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, 31 de julho de 2014. 

 

 

 

 

 

CRISTOVÃO MASSON 
     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Justificativa ao Projeto de Lei nº 015/2014 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores 

da Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

 

 

Dirigimo-nos aos ilustres senhores desta Augusta Casa de Leis, para apresentar o Projeto  

de Lei nº 015/2014 que autoriza o Poder Executivo, a alienar à empresa: JOÃO SIVAL DA 
SILVA - ME, com nome de fantasia de JS Materiais Para Construção, inscrita no CNPJ Nº 

13.627.836/0001-62, os Lotes Urbanos nº 15 e 21 da Quadra nº 04 do Loteamento 

Jardim Comercial desta cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso. 

Informamos aos nobres Edis, que a empresas ora requerente está estabelecida em nosso 

município desde o ano de 2011, na atividade de materiais para construção e atualmente 

emprega três (3) funcionários mais os membros da família, porém a mesma vem atuando 

em local com espaço limitado, impossibilitando seu crescimento. 

Com as novas instalações que serão construídas nos lotes requeridos, a empresa terá 

condições de aumentar o espaço físico bem como agregar novos produtos para ser 

comercializado, o que dobrará o número de contratações de empregados, gerando assim 

mais empregos e renda.   

Esclarecemos ainda, que a empresa participou da Concorrência Pública e Processo 

Licitatório nº 001/2013, e que a Comissão Municipal de Desenvolvimento Econômico - 

CMDE analisou a documentação e o Projeto Arquitetônico das obras a ser construída e 

emitiu parecer favorável a implantação da empresa nos lotes acima citados (cópia anexa). 

Ante o exposto esperamos mais uma vez poder contar com o deferimento dos nobres 

vereadores na aprovação ao presente Projeto de Lei. 

 

Nova Olímpia-MT, 31 de julho de 2014. 

 

Atenciosamente, 

 

 

CRISTOVÃO MASSON 
Prefeito Municipal 
 


