
MENSAGEM/GABCOViMSN9 4I I 2022 Carnpo Grande, 6 de julho de2022.

Senhor Presidente,

Com amparo llo capLrt do artigo 67 da Constituigdo Estadual, submeto d elevada
apreciagSo dessa augusta Assembleia Legislativu, por interm6dio de Vossa Excelencia, o projeto de lei
que Revoga a Lei ne 1.127, de lB de dezembro rJe 1990.

- Oprojetodelei,queoraseencaminha,ternporobjetivorevogaraLei ne I.127,de 1gde
dezembro de 1990, que autorizou o Poder Executivo a doar d Associagdo CJmpograndense de Combate
ao Cancer - Rede Feminina, uma 5,rea de terras com 11.463,34 rn'(onze rnil, quitrocentos e sessenta etrds metros, trinta e quatro centimetros quadrados), localizada neste Municipio, parte da antiga Fazenda
Bandeira, objeto da rnatricula ne 11.269, do Registro de Im6veis da ln Circunslrigao da Comarca de
Carnpo Grande-MS.

Por oportuno, vale frisar que a doagho do im6vel ocorreu com a finalidade de construg6o
da sede da citada entidade fundacional. Contudo, a oferta de doagao nro se consumou, visto que n6o
consta dos autos que houve a aceitagdo do bern pela potencial donat6ria, tampouco a transferoncia doim6vel para o patrirn6nio da referida AssociagSo, conforme atesta a Secretaria ,Je Estado de
Administragdo e Desburocratizagdo ds fls. 77, 78 e'79 do Processo ns 55/00099112016.

Dessa fortna, resta claro que a Rede n6o rendeu obediCncia aos comandos legais da Lei ns
1'12'7, de 1990, vigentes d 6poca, quais sejam, a obrigagdo cle fixagdo de encargos A pretensa donat6ria e
de cl6Lrsula de reversSo no caso de inadimplemeuto, a exigencia de aceitagdo da"dougio, al6m do decurso
de lapso tetnporal de mais de 25 (vinte e cinco) anos, desdL a sua edigdo sern a consecugao ,Jo seu objeto.

Nesse setttido, cotrv6ln salientar que, por meio de processo administrativo, apllrou-se qLle,
de fato, n6o houve a edificag6o na 6rea doada ate o presente mornento, ou seja, ap6s 25 (vinte e 

"incojanos de doagSo do im6vel, a donat6ria ndo atendeu aos requisitos legais conlrgudos nos arts. 104, 10g,
538,541 e 1'245, do C6digo Civil de 2002, os quais enseja,',., u r"u.rrao do bemio patrim6nio estatal, em
razdo da constatagdo de inexistOncia de interesse priblico.

Nessa vertente, consubstanciado nas razdes supracitadas, constatou-se a necessidade de
revogagao da Lei Estadual ne 1.127, de 1990, Llma vez que o encargo relacionado ao interesse pirblico quejustificou a autorizag6o da doag6o no ano de 1990 ndo foi curnprid-o, qual seja, a sede da entidade n6o foi
construida atd a presettte data, conforme Manifestagdo pC'gfNaSlPAAAIe 00512017, tprovada pela
Decisdo PGE/MS/GABNe 03 8/20 I 7.

S5o esses, Senltor Presidente, os rnotivos que me levam a submeter A apreciagdo de
Vossa Exceldncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando corn a imprescindivel aquiesc6ncia
desse respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovaqio.

Atenciosamehte,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
GOvefnad.* dn Ectarlo

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAIJJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

: Revoga a Lei Estadual ne l.l27, de lg de. dezembya de 1990.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO CROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. lorRevoga-se a Lei Estadualne l.lzT,de r8 de dezembro de 1990.

Art. 2':Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagEo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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