
 
 

 

 

 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 048/2019              DE 01 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

Dispõe sobre a desafetação e doação de 

imóvel localizado no Loteamento Parque 

Village Flamboyant de propriedade do 

Município de Paragominas para a Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais – ADRA e dá outras 

providências. 

 

PAULO POMBO TOCANTINS, Prefeito Municipal de Paragominas, Estado do Pará, no 

uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal apresenta o 

seguinte Projeto de Lei para apreciação dessa Colenda Câmara Municipal de Vereadores: 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a fazer a desafetação de uma área de 

6.987.67m² localizada na Quadra 43 do Loteamento Parque Village Flamboyant entre as 

ruas Manacá da Serra, Cupuaçú, Araucária e Clodomiro Bicalho Filho, com as seguintes 

dimensões e confrontações:  

 

LADO POSIÇÃO DIMENSÃO CONFRONTAÇÃO 

P1-P2 Frente 36,36 m Rua Manacá da Serra 

P2-P3 Desenvolvimento 9,43 m Rua Manacá da Serra 

P3-P4 Lat. Direita 126,06 m Rua Cupuaçu 

P4-P5 Desenvolvimento 9,42 m Rua Cupuaçu 

P5-P6 Fundos 41,33 m Rua Araucária 

P6-P7 Desenvolvimento 9,66 m Rua Araucária 

P7-P8 Lat. Esquerda 126,09 m Rua Clodomiro Bicalho Filho 

P8-P1 Desenvolvimento 9,18 m Rua Clodomiro Bicalho Filho 

 

 

 



 
 

 

 

 

Art. 2º. O Poder Executivo fica autorizado a doar a área descrita no art. 1º a Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – ADRA para a construção de 

um núcleo para atendimento a comunidade com a prestação de cursos profissionalizantes, 

esporte, música, atendimento médico e odontológico, palestras educativas, dentre outras. 

 

Art. 3º. Fica a Secretaria Municipal de Infraestrutura autorizada a expedir o Título 

Definitivo do Imóvel à ADRA, devendo esta providenciar no prazo de 60 dias a contar do 

seu recebimento o registro do título junto ao Cartório de Registro de Imóveis de 

Paragominas. 

 

Art. 4º. A ADRA terá o prazo máximo de 2 (dois) ano para concluir a construção do 

prédio, bem como iniciar as atividades de atendimento comunitário no local, sob pena de 

reversão do imóvel ao Município. 

Parágrafo Único: No caso de encerramento das atividades ofertadas ou da instituição, 

ocorrerá a reversão do imóvel ao Município. 

 

Art. 5º. Faz parte desse Projeto de Lei o Anexo I contendo a Planta Topográfica 

Planimétrica e o Memorial Descritivo. 

 

Art. 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paragominas (Pa), 01 de novembro de 2019 

 

 

 

 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 
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Village Flamboyant de propriedade do 

Município de Paragominas para a Agência 

Adventista de Desenvolvimento e Recursos 

Assistenciais – ADRA e dá outras 

providências. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente; 

Dignas(os) Vereadoras(es) da Egrégia Câmara Municipal de Paragominas; 

 

Com renovada satisfação, venho à presença de Vossas Excelências para 

apresentar o Projeto de Lei nº 048/2019, que dispõe sobre a desafetação e doação de 

imóvel localizado no Loteamento Parque Village Flamboyant de propriedade do Município 

de Paragominas para a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais – 

ADRA e dá outras providências.  

 

A ADRA é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP 

que atua há mais de 30 anos no Brasil com a prestação de serviços à comunidade 

desenvolvendo programas de capacitação profissionalizante, atividades físicas e culturais, 

atendimento médico e odontológico, de inclusão digital, dentre outros.  

 

Em Paragominas, a ADRA atua desde 2013 e com esse mesmo espírito de 

ajuda ao próximo é que a instituição pretende construir um núcleo no Município para se 

fazer presente de forma permanente, fortalecendo os vínculos com os cidadãos e 

cumprindo o seu principal papel: servir e integrar.  

 



 
 

 

 

 

O Município de Paragominas desde a sua constituição sempre acolheu todas as 

instituições e projetos voltados para o seu desenvolvimento e para o bem-estar de sua 

população. Sob essa ótica Sr. Presidente é que a doação do imóvel se justifica, razão pela 

qual submeto o Projeto de Lei à apreciação de Vossas Excelências que sempre atuaram em 

prol do desenvolvimento e qualidade de vida de todos os paragominenses. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

PAULO POMBO TOCANTINS 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 


