A ASSEMBLEIA LEGISLATIVADO ESTADO DO PARÁ, estatui e a Mesa Diretora promulga
o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica autorizado,

nos termos, da Lei Complementar

para criação do município

compreenderá

a soma dos territórios

de ,14 de

à população do rnunicfpio de

setembro 'de 2010, a consulta prévia, mediante plebiscito,
Altamira,

nº 074/2010,

de CASTELO DE SONHOS, cuja área territorial
dos distrito de, Castelode

Sonho e de Cachoeira

da Serra.
Parágrafo Único. A sede do novo município será instalada
Castelo de sonhos (art. 13 da Lei Complementar

naárea urbano 'do Distrito de

nº 074/2010).

Art. Caberá ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral a realização do plebiscito de que trata
o presente

Decreto

Complementar

tegislatlvo,

nos termos

do que estabelece

9 art. 8º".d.a

Le,i

nº 074/2019, de 14 de setembro de 2010. '

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e REVOGA o Decreto
Legislativo nº 20, de 05 de dezembro de 2018.

PALÁCIO,CABANAG~M, MESADIRETORA·DA ASSEMBLÉIALEGJSLATI~A DO ESTADO DO

PAR~,'EM~DE:,

DE 2019.

DEPUTADO DANIEL'BARBOSA SANTOS
"Presidente da AssernbleiaLegislativa do esta dó do Pará.
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Solicita tramitação de Projeto de Decreto Legislativo.

d9

Senhor Presidente,
Requeiro a V. Exa., com base no art. 92, inciso XII e art. 114, da Constituição
Estadual e art. 178, inciso VII, do Regimento Interno da ALEP A, que coloque em tramitação o
Projeto de Decreto Legislativo que dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do

município de Castelo de Sonhos, de minha autoria, seguindo nas ulteriores providências que se
fizerem necessárias para a regular apreciação da matéria pelo Plenário desta Casa de Leis.

JUSTIFICAÇÃO

o tema

emancipação Municipal é de índole constitucional, vejamos:
Art. 18. A organização

político-administrativa

da República

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios,

todos autônomos,

nos termos desta

Constitui ção.

r..)
§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios,

far-se-ão

determinado

por lei complementar

consulta

prévia,

Municípios

por

mediante

envolvidos,

lei estadual,

do período

federal, e dependerão

plebiscito,

após

dentro

às

divulgação

populações
dos

Estudos

de
dos
de

Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

É sabido que o congresso Nacional não produziu a Lei Complementa estabelecendo
período para a criação de municípios, todavia é pacífico que a realização de plebiscito não .está
vedada.
No caso do Distrito de Castelo de Sonhos, os procedimentos visando o plebiscito se
iniciaram nesta Casa Legislativa em 06/02/2011, sob o número 1.896/2011, instruído com MAPA E
MEMORIAL

DESCRITIVO

DA ÁREA, conforme a Lei Municipal n" 1.634, de 08/09/2006,

compreendendo a área de 5.224.558.6587 há.

,

--

Por certo que o diploma normativo que embasa essa proposição legislativa é a Lei
Complementar

Estadual,

de tal maneira que todas as exigências

constantes

da referida Lei

Complementar foram cumpridas e se encontram autuadas e processadas perante à CDAEM.
Com efeito, um dos instrumentos de suma importância juntado ao procedimento foi o
ESTUDO

DE VIABILIDADE

MUNICP AL PELA

CASTELO DE SONHOS DO MUNICÍPIO
Complementar

EMANCIPAÇÃO

DA ALTAMIRA,

DO DISTRITO

elaborado

DE

sob o pálio da Lei

07412010. Sem dúvida, o estudo realizado pelo Instituto IDESA comprovou

a

viabilidade econômica de Castelo de Sonhos, elaborada na base territorial acima descrito. Inclusive
quando se refere aos valores de arrecadações municipais, fomecidas pela Secretaria de Finanças de
Altamira, referente aos exercícios financeiros de 2013 a 2017, em 08/06/2018.
Vale ressaltar que o referido Estudo de Viabilidade foi apresentado à Comissão da
CDAEM em 18/06/18. Também foi aprovado pela Comissão Especial de Estudos de Viabilidade
Administrativa e Municipal para a Criação de Novos Municípios em 25/0612018;
Dessa forma, uma vez cumpridos
Complementar

todos os requisitos

07412010, conforme toda documentação

estabelecidos

pela Lei

carreada aos autos do procedimento

1.89612011, é que se faz a presente proposição legislativa, visando a apreciação deste casa de leis.

São essas as razões que justificam o encaminhamento do presente projeto de Decreto Legislativo.

BelémIPA, 30 de outubro d~ 201~

OZ~ENIL
Deputado Estadual

de

