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Mesópolis/SP, 1O de Novembro de 2017.

Oficio nO.229/2017

EXMO SR.
LAUVIR DE SOUZA SANTOS
0.0. Presidente da Câmara Municipal de
MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente:

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao
mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI
N°. 031 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017."Oispõe sobre a Destituição de parte
das áreas Comunitárias de Bens Móveis para efeitos Comunitários dominais e dá
outras providências".

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este projeto de lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros
protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

r
c:;~-~~1~·:~~~i~;iS-

RECEBIDA

, O NOV 2017

N: .O.9.~.I.j_l__

LEANDRO APARECIDO POLARINI
Prefeito Municipal
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PROJETO DE LEI N°. 031 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.

"Dispõe sobre a Destituição de parte das áreas
Comunitárias de Bens Imóveis para efeitos
Comunitários dominais e dá outras providências".

CONSIDERANDO que somente mediante desafetação, por autorização
legislativa, pode ser utilizada área institucional ou verde para finalidade diversa da
que foi afetada.

CONSIDERANDO que a Lei de parcelamento do solo urbano (Lei Federal n.?
6.766/79) e em face dos entendimentos do Superior Tribunal de Justiça, não há
óbice aos municípios que pretendam realizar a desafetação de áreas desta
natureza,

CONSIDERANDO que respeitadas certas exiqências, tal como a autorização
legislativa, os bens públicos são passíveis de alienação (doação, venda, permuta)
ou de livre disposição de posse, após regular procedimento de desafetação para
o rol dos bens dominiais do município.

CONSIDERANDO que a possibilidade de os municípios alterarem a destinação
das áreas verdes e institucionais definidas nos projetos de loteamento, bem como
das razões de ordem política e, sobretudo, jurídica, que envolvem a área em
questão.

CONSIDERANDO que por equivoco do Poder Executivo Municipal, em outro
momento, houve a desafetação da área em comento através de Decreto
Municipal, quando na verdade, necessário seria a realização de Projeto de lei e
aprovação do Legislativo municipal;

Artigo. 1° Fica o Poder Executivo Municipal
autorizado a destituir, desafetar área de 3.661,46 rnts" (três mil seiscentos e
sessenta e um metros e quarenta e seis centímetros quadrados), objeto da
matrícula de n030.675, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jales;
de Bem Imóvel de efeitos comunitários, para bens dominais do Município.

Parágrafo Único: Com a aprovação da presente
Lei, fica sem efeito o Decreto Municipal, anteriormente editado para o mesmo fim,
de n. 022/2011 de 29 de junho de 2011.

Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
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Oficial de Registro de Imóveis,
Títulos e Documentos Civit de Pessoas Jurídicas

E Tabelião de Protesto de Letras e TítulosCOMARC/' DE J'\lES
FS't.Mo oe São P,1L.1o· - nr",si:

Gerei M. Fernandes
OFrClAL

(LIVRO 2) MATRíCULA Nº 30.675

Jales,__ 4_.' feira~/~_?: ..~4

fls. OOl.~

I::llS.IÓRlCO:

DENOMINAÇÃO: (não consta) .---------------- _
"GLEBA 02".-------------------------- ~__

LOCALIZAÇÃO: ANEXO A TERRENOS DA C.D. H.U. (Compa-
nhia de Desenvolvimento Habitacional U~ban~.------

CIRCUNSCRiÇÃO (DISTRITO): MESÓPOLIS. ~ _

CARACTERtSTlCOS: TERRENO, SEr~ BENFEI'l'OBIAS, COM
A ÁREA TOTAL DE 03.661,46 METROS QUADRADOS, c:r--
c onscrt t;opelo seguinte roteiro: "O r-ef'er-Ldo imó
vel é delimitado por um poligono irregular cl1ja de
marcação-inicia-se no MARCO 02, assinalado na plan
ta e cravado junto a faixa de terras do CDHU (r;om-
panh í a de Desenvolvimento Habi tacional Urbano). na
divisa de ter~as do Sr. Bento Antonio de Souza. se
gue dai o ~umo l3206'59"NW, na extensão de 74,46 _
metros, ate o marco C.'3. rleí'l.eteà e soue r-da e s egue
o r umo 76~5?t43"SW, na extensão de 49,17 met r-oa ,
ate o marco 3/A, estes dois rumos citados ante-:-iol:'
mente, confrontam-se com terras do CDHU, seguindo
deflete à esquerda e segue rumo 13~06'59"SE,
na extensão de 74.46 mer r-os , ate o llJARCO 3/B;
deflete a esquerda e segue o rumo 769.53'Ol"NE.
na ext.ensáo de 49,17 me t r-os , estes doi S r.Jmos
c í tadas ante~iormente. confrontarr.-se com t.e r-r-as
remanescentes do Sr. Rento Antonio de Souza,

Y.illE



indo até o MARCO O?, onde teve inicio este
levantamento Ple.nlmétricO".-----------------------
N\li~r.:R(')~ na!'; RF.:-,TSTROS ANTERIORES: R.03-M-12.919 e
MATRíCULA N' 30.605. ambas deste Oficial de Re-
gistro.-------------------------------------------
IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO FISCO: (nio conste).-~-----
PROPRiETÁRIOS: BENTO ANTONIO DE SOUZA (HG.25 915
780/0-SSP/SP) (CPF/~F.784 687 608 20), apose~:ado
e sua n-uLh e r- CORCINA CARVALHO DE SOUZA (RG.30 759
592 4 SSP/SP) (CPF/~F.324 358 188 58), do lar; am-
bos brasileiros; casados sob o reelree da comunhão
universal de bens. antes da Lei. 6.515/77. resi}-
c1entes e c.omiciliadcs na 1111" Jose Gallce, n. 516'
na c1cade de Mcsopolls. desta comarca.------------
OBS·.: A PRESENTE MATRÍCULA FOI ABERTA, NEDIANTE / I
APRESEN~AÇÃO DE REQUERIMENTO DO(S) PROPRIETÁFIO(S)
DATADO DE 02/ ABRIL/ 2.004, ACOr~?ANHADO DA CERTIDÃO
DE N9 048/2.004, EXPEDIDA AOS 02/04/2.004, PELA
PRF:FF:ITlIRA MUNICIPAL DE r~Es6pOLrS, DESTA COMARCA;
CROQUI DE DESDOBRO e V.Elr:ORIAIS DESCRITIVOS, APROVA
DOS PELA REfERIDA PREFEITURA. QUE fICAI': ARQUIVADAS
NE5TE OfICIAL DE REGISTRO.------------------------

JALES. 4! FEIRA, 07 DE ABRIL'DE 2.004.-
~ A DELECADA: ~ ).J{:~ ~A. ~

l' .-:)1 ·r~ 3C .675 .. -- .. ------------------- -------------
1'i~ULO: COA;ÃO.-----------------------------------
vOnMA DO TíTULO: Rs~rj tura p~blicB :avr&da aos -
8~ te maio de 2.00~, às fls. OS7/058. co li-
vro 011, no Or::CIAL DS :'J::CIST?OCIVIL CA3 PES-
SO/IS NAT'JRAIS F: TAR!':LIÃO DE NOT/,S DE f4ESOPOI.r s , -
~ESTA COI':AHCA.------------------------------------
DOADCH~S: O~ PROPRIETÁRIOS SUPRA QCALIFICADOS.-
DONATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS, --
co~ séóe na Rua José Calice, n2 73" na cid~de de
Mesóoo:is, desta comar-c a , ··inscrrta no CNPJ/MF. 1i
sob nÇ 65 712 06910001-93.------------------------
VALOR: P$4.000,OO (rru a t r-o rr.il reais), pa ra efei--
tos fiscais.----··--------------------------------
OBJE~O DA DOAÇÃO: O lMÓVK~ 7000 RETRO MATRICULA-DO.---~-------------------------------------------
CONDIÇÕES: Todas as constantes da escrltura.--
iJBS.: As obrigações fi scai s f'oram cumpri cas e
const~n da escritura ora reg1strada.------------

~.O.!. (emitida).---------------------------
ITEI - (tsento).----------------------------
JALES, 3a feira, 11 de -na í o de 2.004.

4- " !:lELEGADA: ~: tl~At ..HA,AAA ••M,.. llll'::,
D.R$216,71 E.RS61. .R 45,5:3 R.RSll,41 TR$ll,1I1 T.~$346,73.-

(con~~nua as l·ls.02)

-'--



••••••••

(C01l tin;;aç2..o da =-olha 01, da :natricula n2 30. b'lS) (:ls. C?)

A 'I.02 -M- 30.675 .----------------- -. ------ ----------------------- ---
Conforme loteamento registrado sob nO02 (dois), na matricula
nO 30.393. deste. Oficial de Registro, com a denominação
especial de "LOTEAMENTO RESIDENCIAL BOA
ESPERANÇA", é a presente para constar que 50% (cinqüenta
por cento) da área do imóvel objeto da presente matricula. com
3.661,46 metros quadrados, foi destinada a ÁREA VERDE
ou SISTEMA DE LAZER, do citado loteamento.---------------

JALES, 6& feira, 14 de Janeiro de 2.005.-
ADElEGADA:~M":. )!I,,;0bMM.\J.' ~

Av 03-M-30. 67 5. --••-------- .. ------- --.---- ••••-------------------.
Conforme Loteamento registrado sob nO02 (dois), na matrícula
n" 30.951, deste Oficial de Registro, com a denominação
especial de "LOTEAMENTO RESIDENCIAL RIO GRANDE", é
a presente para constar que 50% (cinqüenta por cento) da área
do imóvel objeto da presente matricula, com' 3.661,46 metros
quadrados. foi destinada a ÁREA VERDE ou SISTEMA DE
LAZER, do citado loteamento.---·····--------·----- •.-·----------·

JALES, 6a feira, 18 de Fevereiro de 2.005.-
A DELEGADA: ~M: K~.LlL.-,

Av .04-M-30. 6 75 .v- - ••••••------------------- ••---------.---- ••--
A requerimento da donatária do imóvel objeto do registro n.?
01 (um) da matrícula retro - PREFEITURA MUNICIPAL DE
MESÓPOLlS, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal em exercício - Otavio Cianei, portador da Cédula
de Identidade n.? 6.746,472-SSP/SP e inscrito no CPF/MF.
n.? 973.796.898-00; brasileiro; casado; residente e
dornici'iado na Rua Maria leal da Silva Saravalli, r"o 2064.
na cidade de Mesópolis (SP)" acompanhado da cópia
autenticada do Decreto Municipal de n." 022/2.011, de 29
de junho de 2.011. da citada municipalidade, que fica
devidamente arquivada neste Oficial de Registro; é a
presente para constar que o referido imóvel, com a área total
de 3.661,46 METROS QUADRADOS, destinada a Área
Verde ou Sistema de Lazer, foi "DESTITUíDA" pela
referida municipalidade. deixando de ser bem de uso
comum, para ser bem de USO DOMINIAL.------·--------

JALES, quinta-feira, 28 de Ju e 2.011.----- ••----
A DELEGADA: F'hia w;tüqrrs Rmarrdrs

D.: R$ 10,91 E.Ri 3,

CERTIDÃO

CERTIFI'::'O E DOU FE. quo o. pres en:e C.Opi3. comoosta
de: 3 Oi.l51in't.t(s) 'bi ex.traiCa non tormos co art 19 !;_•. ,~ d:iõi

lei cctJ(:rc11n'::'6015!73. da n'all eu ~ 30675 ra ql.:':'/ rr.ro
na registro de qualquer auenaçao cu or.us reais c crr- do
que neto corucn- ate: a da:a de 08/11/2017.
N ~ í '~dldo , N," Preno-açào. ::~2885

~nlO!l.Jlllt:lltos
=s.~do
F~Sf-'

PRAZO DE VALIDADE

Jales,

29.93
0.00
0.00
0,00
O CO
O.CO
O.CO

:!9,93



Aparecida de Lourdes Sancowich
Engenheira civil CREA 506 1326 902
Avenida Silvio Rálio n? 605 - Centro
SANTA ALBERTINA - SP

Croquis para fazer ROTEIRO das Matrícula n".
30.675 do Cartório de Registro de imóveis da
Comarca de lajes - SP - conforme desenho abaixo:

Local: Rua Direitos Humanos e Rua Daniel Rodrigues de Oliveira-
Quadra 2 - Mesópolis - SP

L

r

Aparecida de Lourdes Sancowich
EngO Civil CREA 506 1326902

..----_ ..•-
é

.. :
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~~~ ~ ~ Aparecida de Lourdes Sancowich
Engenheira Civil CREA n" 506 1326 902

Avenida Silvio Rálio n" 605 - Fone (17) 3633-1054
Santa Albertina - SP

MEMORIAL DESCRITIVO

Assunto: ROTEIRO da Matrícula n", 30.675 do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Jales-
SP.
Local: Rua Direitos Humanos e Rua Daniel Rodrigues de Oliveira - Quadra 2 - Mesópolis -SP.
M. 30.675: Área = 3.661 ,46 m2

Proprietário: Prefeitura Municipal de Mesópolis

ROTEIRO
Matricula n°. 30.675, inicia-se na Rua Direitos Humanos à 33,82 metros da esquina com

a Rua Joaquim José dos Santos, segue daí na distancia de 49,17 metros confrontando-se pela frente
com a Rua Direitos Humanos (antiga Terras do Sr. Bento Antonio de Souza), daí vira à direita e segue
na distancia de 74,46 metros, confrontando-se pelo lado esquerdo com o lote 04 da Quadra 2 e com o
Sistema de Lazer (antiga Terras do Sr. Bento Antonio de Souza), daí vira à direita e segue na distancia
de 49,17 metros, confrontando-se pelos fundos com a Rua Daniel Rodrigues de Oliveira (antiga terras
do CDHU), daí vira à direita e segue na distancia de 74,46 metros, confrontando-se pelo lado direito
com a Área de Lazer e com a Área Institucional (antiga terras da CDHU), indo até o ponto onde teve
início este levantamento planimétrico, perfazendo uma área de 3.661,46 m-.

Obs.: As laterais são definidas olhando da Rua para o terreno.

Mesópolis, 09 de Novembro de 2017.

L~- /-;
Aparecida de Lourdes Sancowich
En~ Civil CREA 506 1326902

. ,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
ESTADO DE SÃO PAULO ~
CNPJ 65.712.069/0001-93 .-Jac(~

Rua José Galice, n° 1785 - Centro - Fone/Fax: (17) 3638·8700 - CEP 15748-000 - rA:.ttC~~~~ ••

DECRETO N.o022, DE 29 DE JUNHO DE 2011.

de
(Dispõe
Imóveis

sobre
para

'-SééÃET!7 í;- .•..........-.,..-.. ..~Desti tuição das áreas
efeitos comunitáriosComunitárias

dominiais) .
Bens

OTÁVIO CIANCI, Prefeito Municipal de
Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de
suas atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1°:- Fica decretado a
Destituição das áreas de 4.184.93 mts2 matrícula nO 23.742 e
3.661.46 mts matrícula n° 30.675; de Bens Imóveis de efeitos
Comunitários, para bens dominiais.

Artigo 2°: - Este Decreto entrará em
vigor na data de sua publicação.

Mesópolis,29 de Junho de 2011.

OTÁ~~CI
-Prefeito Municipal-

Registrada nesta Secretaria, publicado conf. Art. 92 da LOMM
por arquivamento no Cartório do registro Civil local.

DIVADE .SOUZA
Coordenadora Administrativa
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