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PROJETO DE LEI Nº 086/2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A
REALIZAR DOAÇÃO DE LAJOTAS
USADAS À ENTIDADES PÚBLICAS,
FILANTRÓPICAS E À PORTADORES
DE NECESSIDADES ESPECIAIS.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar a doação de lajotas

usadas a entidades públicas, associações privadas sem fins lucrativos e de caráter

filantrópico, e a portadores de necessidades especiais que se utilizem de cadeiras de rodas

para sua locomoção.

Art. 2° As lajotas a que se refere o artigo primeiro são provenientes do descarte de

obras de pavimentação ou revitalização de vias públicas.

Art.3° Os interessados deverão requerer, por meio da abertura de processo

administrativo, a doação junto ao órgão municipal responsável pela infraestrutura, que

analisará o pedido e a disponibilidade do material a ser doado.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 26 de Julho de 2019.

Nardi Francisco de Sousa Arruda Michel da Silva Schlemper
Vereador Vereador 
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo possibilitar ao Poder Executivo realizar a

doação de lajotas a entidades públicas, associações privadas sem fins lucrativos e de

caráter filantrópico, e a portadores de necessidades especiais, assim como descrito no

artigo 1°.

Tal medida se mostra pertinente, visto que busca dar finalidade social a um objeto

que se torna rejeito em ações de pavimentação ou revitalização das vias do município, não

havendo, por consequência, oneração financeira ao Poder Público Municipal. 

Em especial, no que se refere aos portadores de necessidades especiais que se

utilizem da cadeira de rodas, destaca-se que o fornecimento gratuito de lajotas é de grande

importância, tendo em vista as dificuldades enfrentadas na locomoção diária quando em

locais onde não sem tem qualquer tipo de pavimentação ou lajotamento.

Portanto, resta claro a relevância da proposição em apreço, a qual trará, por

consequência de sua aprovação, benefícios de grande importe à população de São José. 

Desse modo, ante ao exposto, apresento o Projeto de Lei em apreço a esta Casa

Legislativa, visando a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 26 de Julho de 2019.

Nardi Francisco de Sousa Arruda Michel da Silva Schlemper
Vereador Vereador 


