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PARECER DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E 

DESENVOLVIMENTO 

 

Projeto de Lei nº 167/2018 

 

Relator: CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS – PRB  

 

 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Prefeito Municipal, cujo objeto é 

solicitar autorização para alienar área de propriedade da empresa ASSIMIX CONCRETO 

LTDA - EPP, situada no Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA II e dá outras 

providências. 

Verifica-se que a empresa ASSIMIX CONCRETO LTDA - EPP, proprietária 

do imóvel situado no Centro de Desenvolvimento de Assis – CDA, com área de 5.925,00 

m², situada na Avenida Raja Jabur, nº 135, cadastrada como Setor 06, Quadra 239, Lote 

007, requereu à Prefeitura a adoção de medidas visando a alienação da referida área 

que, inclusive, foi recebida por doação pela empresa nos termos da Lei nº 4.704 de 04 de 

novembro de 2005, de conformidade com a Escritura de Doação, registrada no Livro 

508, pag. 282, conforme cópia anexa ao projeto. 

Após análise dos documentos acostados ao projeto, constata-se que a 

referida empresa está negociando a área em questão, com a EMPRESA METAL BASE 

ENGENHARIA LTDA, a qual está expandindo os seus negócios, carecendo de maior 

espaço físico para o seu empreendimento. 

Quanto à área da infraestrutura, nada a declarar, vez que a finalidade da 

presente propositura é obter a autorização expressa desta Casa de Leis, para que seja 

permitida a alienação da área, bem como sejam tomadas as demais providências quanto 

a transferência de titularidade. 

Diante do exposto, manifesto-me de forma favorável à discussão e votação 

do presente projeto em Plenário. 

É o parecer. 

 
Sala das Comissões, 22 de outubro de 2018.  

 
 

CLAUDECIR RODRIGUES MARTINS – PRB  
Relator  
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JOÃO DA SILVA FILHO – DEM  

Presidente 
 
 

NILSON ANTONIO DA SILVA – MDB  
Secretário 

 
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal 

nº 189/2015. 
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