
EMENDA MODIFICATIVA Nº 005/2022 
 
AUTORA: Vereadora – Delaynne Cristina Andrade Costa 
                 

Modifica o artigo 2º do Projeto de Lei n.º 051, de 
18 de novembro de 2022, que “Autoriza permuta 
de terrenos, objetos das matrículas n.º 6.228, de  
propriedade da Câmara Municipal de Alto Garças 
MT; n.º 7.112 e nº 7.113, de propriedade do 
município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso”; 
e dá outras providências. 

 
                              A Câmara Municipal de Alto Garças-MT, com fundamento 

no artigo 17, inciso II da Lei Orgânica do Município de Alto Garças-MT, 

combinados com os artigos 140, 141, § 3º e § 4º da Resolução 01/1992, 

(Regimento Interno), faz saber que aprovou a seguinte emenda ao Projeto de 

Lei n. º 051, de 18 de novembro de 2022:  

 
Art. 1º – Fica modificado o inciso do artigo 2º do Projeto de Lei n. º 051, de 

18 de novembro de 2022; passando a tramitar com a seguinte redação: 

 
“Art. 2º - A permuta tem como objetivo a construção da nova sede da 
Câmara Municipal de Alto Garças MT; ficando sob a 
responsabilidade e custas do Município de Alto Garças-MT, a 
demolição e a limpeza dos terrenos de matrículas de n.º 7.112 e 
7.113; que deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após a 
sanção desta Lei.” 
 
Art. 2º - Esta Lei/Emenda entra em vigor na data de sua publicação devendo o 

Gestor Público atentar-se para realizar das modificações desta Emenda 

quando da sanção e publicação da Lei.   

 
Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 

Legislativo de Alto Garças/MT, em 28 de novembro de 2022.  
 

 
DELAYNNE CRISTINA ANDRADE COSTA 

VEREADORA - REPUBLICANOS 
 
 



 
J U S T I F I C A T I V A: 

 

 
A propositura da presente Emenda Modificativa visa 

resguardar este ente Público (Câmara Municipal de Ato Garças-MT) de 
futuros questionamentos sobre o prédio em ruína/mau estado 
conservação, e que está edificado no terreno de matrículas 7.112 e 7.113, 
e por questões de saúde e segurança pública.  
 

Desse modo, buscamos adequar a boa intenção do 
Gestor Municipal e propomos as devidas mudanças, visando receber os 
terrenos limpos, dando assim, maior legitimidade ao objetivo da presente 
Lei, e igualmente, evitar futuros transtornos e questionamentos, assim, 
por tais razões solicito o apoio dos Nobres Edis para a aprovação da 
presente emenda modificativa.  
 

Plenário das Deliberações, Edifício Sede do Poder 
Legislativo de Alto Garças/MT, em 28 de agosto de 2022.  
 
 
 
 

DELAYNNE CRISTINA ANDRADE COSTA 
VEREADORA - REPUBLICANOS 

 
 


