
  Lei 448 /2002.                       Curralinho,(PA), 18/03/2002. 

 

 
Dispõe sobre Doação de terreno do 

Patrimônio Público Municipal para  o 

projeto SUSTENTABILIDADE DA VILA DE 

RECREIO DO PIRIÁ - FNMA e dá outras 
providências. 

 

 Faço saber que a Câmara Municipal de Curralinho aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei: 
 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar por 

doação, 01 (um) Terreno integrante do Patrimônio Público Municipal, ao 

projeto do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos dos artigos 

97,98,99 e seus parágrafos, da Lei Orgânica do Município de Curralinho, 
destinados as Instalações e Funcionamento de uma fabrica de doces, 

compotas e geléias.  

 Art. 2º - O referido terreno, está localizado: Na Vila Recreio do Piriá , 

medindo 100 m de frente por 50 m de fundos. 
Art. 3º  – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

  
 

 Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

 

 

 Em, 18 de Março  de 2002. 
 

 

 

 
 

 Álvaro Aires da Costa 

 Prefeito Municipal  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER EXECUTIVO 
CGC 04.876.710/0001-30 

 

Oficio nº 025/2002.                        Curralinho, 23 de Agosto de 2002. 
Exmo. Sr. 

Candido Andrade da Silva e Demais Legisladores: 

 

 
Prezados Senhores: 

 

 

 Estamos remetendo em anexo, o Projeto de Lei de Autoria do 

Executivo, para a devida apreciação e deliberação desse poder. 
 O presente Projeto apresentado, é fruto do planejamento de nosso 

governo e da Secretaria de Agricultura - previsto no próprio PPA (Programa 

Plurianual  do Município) em vigor, que acaba de receber aprovação para a 

liberação da verba para a Implantação de 01 Unidade de  Beneficiamento de 
doces, compotas e geléias de frutas regionais na Vila Recreio do Piriá. 

 O Município tem acreditado na Parceria com instituições como o POEMA 

ligado à Universidade Federal do Pará e entidades ligadas às políticas de 

Sustentabilidade Renovável e ONGS, tem havido alguns custos para que 
possamos nos credenciar a receber esses tipos de recursos, como a 

manutenção do Projeto com o  POEMA - mas a recompensa é positiva 

quando podemos vislumbrar novas formas de rendas e empregos para as 

pessoas de nosso município, que tanto precisam de implantações de fábricas 
para geração de emprego. 

 Pelo exposto, solicitamos  a aprovação em regime de urgência e que 

cópia da Ata da Reunião de Aprovação seja anexada ao Projeto (por 

solicitação do próprio Fundo Nacional  do Meio Ambiente) para que os 

recursos sejam deliberados.   
 

Esperando poder contar com a atenção e a urgência dessa Casa de 

Leis. 

 
 Agradecemos Atenciosamente 

 

 

 
 

 ÁLVARO AIRES DA COSTA 

 PREFEITO MUNICIPAL 

 



 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO 
PODER EXECUTIVO 

CGC 04.876.710/0001-30 

 

Projeto de  Lei /2002.                   Curralinho,(PA), 23/08/2002. 

 
 

Dispõe sobre Doação de terreno do 

Patrimônio Público Municipal para  o 

projeto SUSTENTABILIDADE DA VILA DE 
RECREIO DO PIRIÁ - FNMA e dá outras 

providências. 

 

 Faço saber que a Câmara Municipal de Curralinho aprovou e eu 
sanciono a seguinte lei: 

 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a alienar por 

doação, 01 (um) Terreno integrante do Patrimônio Público Municipal, ao 
projeto do Fundo Nacional do Meio Ambiente, nos termos dos artigos 

97,98,99 e seus parágrafos, da Lei Orgânica do Município de Curralinho, 

destinados as Instalações e Funcionamento de uma fabrica de doces, 

compotas e geléias.  

 Art. 2º - O referido terreno, está localizado: Na Vila Recreio do Piriá , 
medindo 100 m de frente por 50 m de fundos. 

Art. 3º  – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 
  

 

 Dê-se Ciência, Cumpra-se e Publique-se. 

 
 

 Em, 23 de Agosto   de 2002. 

 

 

 
 

 

 Álvaro Aires da Costa 

 Prefeito Municipal  
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