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Mesópolis/SP, 10 de Novembro de 2017.

Oficio nO.230/2017
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°. 032 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017. "Dispõe sobre a Destituição e
Oesafetação de área tida como Comunitárias (Sistema de Lazer) de Bens Imóveis
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
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CNPJ: 65.712069/0001-93
Rua José Galice, n2 1785 - Centro - Fone/Fax:

(17) 3638-8700 - CEP: 15748-000

- Mesópolis-SP

PROJETO DE LEI N°. 032 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017.
"Dispõe sobre a Destituição e Desafetação de
área tida como Comunitárias (Sistema de Lazer)
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.o
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 exigências. 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 1.496,24 rnts- (Um mil quatrocentos e
noventa e seis metros e vinte e quatro centímetros quadrados), objeto da
matrícula de n039.947, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jales;
de Bem Imóvel de efeitos comunitários, para bens dominais do Município.

Artigo 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

"

Oficial de Registro de 'lrnóveis.
Títulos e Documentos, Civil de Pessoa Jurídica
e Tabelião de Protesto de Letras e Títulos
Gerei Mariuelli Fernandes
OFICIAL

COMARCA DE JALES
Estado de

São

Paulo -

Or'asil

Jales, I:i •

(LIVRO

feira

09
---

fls.

, 39.947

2) MA TRÍCUL<\. N°

HISTÓRICO

DENOMINAÇÃO:

"Sistema

I

11
--

I

2.012
---

OI

VIDE

de Lazer"

"Jardim Primavera".Rodrigues
de Oliveira.
metros do Prolongamento da Rua João Dias ..CIRCUNSCRiÇÃO
(D/~TRITO): MESÓP[]LlS.

LOCALIZAÇÃO:

Rua

Oaniel

à 27.35

CARA CTERíSTlcos:
Imóvel urbano. sem benfeitorias.
com as
seçuíntes medidas e confrontações: "Inicia-se na Rua Ilaniel Rodriyues de
Olj'mira à 27.35 metros da esquina mais próxima com o prolongamento da
Rua João Dias. dar segue na distancia de 21.74 metros confrontando-s8 com
a Rua Daniel Rodrigues de Oliveira. vira à direita e segue na distância de
45.45 metros confrontando-se
com Sistema de Lazer/Institucional.
daí vira
à direita e segue na dlstàncla de 49.87 metros confl'ontando-se
com os
lotes 04. 03. 02 e OI da Quadra 2. dar vira à direita e segue na distância de
18.10 metros confrontando-se
com o prolnnqamenln da Rua João Dias. dai
vira à direua e segue na distancia de 27.35 metros cnslrontandc com a
.4re2 lnstltutíunal. daí vira à esquerda e segue na distancia de 27.35 metros
confrontando com a Área lnslitu:ional. chegando assim 80 ponto inicial na
RUe Daniel Rodrigues de Oliveira. perfazendo um Área de 1.496,24

C\I,
f'-c»
o
C\I

metros quadrados."IDENTIFICAÇÃO
NUMERO

DO

JUNTO AO FISCO:
REGISTRO

(não constaiR 02 dõ Matricula

ANTERIOR:

II

nº

30.874. deste Oficial de Registro .

_-_._-------------------~---------

.

}

'I

,)

BENTO ANTONIO DE SOUZA. RG. n9 25.915.780-0aposentado e sua mulher CORr:INA
CARVALHD DE SDUZA. RG. nQ. 30.759.5S2-4-SSP/SP.
CPF/Mf. n9
324.358.188-58. do lsr. ambos brasilpiros. casacns no regime da Enrnunhãn
Universal de Bens. antes da Lei ri9 6.515/77. residentes e domiciliados na
Rua José llaiice. nº 1.717.na cidade de Mesõ;lOlis (SP).JALES, quarta-feira. 07 de Novembro de 2.012.
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SSP/SP. CPF/MF. nº 784.687.608-20.

ADElEGADA:

8~~}.l. dJ..M...<Ú

"R. 01".- Em 31 de Outubro

de 2.017.-

(TRANSMIssAo

Por força da Lei Federal
1. Y7<),

que

loteamento,
diploma
SOUZA"
já

p

de 19 de Dezembro

de

pmJ<::IO

de

conteúdo

do

no seu § 2°. inciso 111,e artigo :22" do mesmo

legal,

os

sua mulher

qu alificadoa,

MUNICIPAL
(,5:

DE DOMÍNIOI

n." 6.766,

discipl:na

.•.\ 4..t&

propripl<irio"

12.0ó9;OOOl-93,

AATO:'-JIO

DE

QQI.{CINl\ C,\RVALti._Q__D.k_SOUZA,

transmitiram
DE

BEKTO

para

a

PREFEITURA

MESÓPOLJ~Jvffii
com

~tÍe na

73::., na cidade de Mesópo;i~

(SP), o

sob

Rua .Josc Ciaht:,
ómín'

d

n"
n'

imóvel

ICarlos

U5TAS

CERTIF'CO E DOU FE. Que a presel1te cópia. cor-iocsta
de 2 p"gln"f~). roi extraída nos termos <1:>,1r1 Hl § l' <1.'
Le, Federal,," 6.015.'73. ca rnatrrc.na 39947. na qual não
há registro de qualquer alIenação Ou O,us reais além do
que nela contem ate ~ data de 08i1112017.
N." F'cdtdo (!\I.
Pr-:~nolação . .,52885
.
PRAZO DE VALIDADE

Para fins do olsposto no ir cisp IV
n~ 93.240/813.

00

e etra 'c" do iterr

,,~Iddo

I"'ES">

I

1-(">I'"lroC ••
iI
1110. Just ça

M.nt'.ilenO
Publ. C'
111
posto Muruc i ai
TOTAL

V

rederal

eruotumentoa

ali.
10 do )t:<..
1.5do ::l:tp. XI'/ do
e VALIDA rOR

r'ovimento COJ Se/Eg. a presente cerlldao
30 DAS. a contar da cata da SJa erníssão.

') ) H

29.92·

o.co

O.CO
O.CO

Aparecida

de Lourdes Sancowich

Engenheira civil CREA 506 1326902
Avenida Silvio Rálio n° 605 - Centro
SANTA ALBERTINA - SP

Croquis para fazer desmem bramento da Matrícula
n", 39.947 do Cartório de Registro de imóveis da
Comarca de Jales - SP - conforme desenho abaixo:
Local: Rua Daniel Rodrigues de Oliveira, à 27,35 metros da Rua João
Dias - Quadra 2 - Mesópolis - SP.
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1
Eng Civil CREA 506 1326 902
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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", 39.947 do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de JalesSP.
Local: Rua Daniel Rodrigues de Oliveira, à 27,35 metros da Rua João Dias - Quadra 2 - Mesópolis _
SP.
M. 39.947: Área = 1.496,24 m2
Proprietário: Prefeitura Municipal de Mesópolis

ROTEIRO
Matricula n°. 39.947, Inicia-se na Rua Daniel Rodrigues de Oliveira à 27,35 metros da
esquina mais próxima Com o prolongamento' da Rua João Dias, daí segue na distancia de 21,74 metros
confrontando-se com a Rua Daniel Rodrigues de Oliveira, vira à direita e segue na distância de 45,45
metros confrontando-se com Sistema de Lazer/Área Verde, daí vira direita e segue na distância de
49,67 metros confrontando-se com os lotes 04, 03, 02 e OI da Quadra 2, daí vira à direita e segue na
distância de 18,10 metros confrontando-se com a Rua João Dias, daí vira à direita e segue na distância
de 27,35 metros confrontando com a Área institucional, daí vira à esquerda e segue na distancia de
27,35 metros confrontando com a Área Institucional, chegando assim ao ponto inicial na Rua Daniel
Rodrigues de Oliveira perfazendo um Área de 1.496,24m2,
à-

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

Mesópolis, 09 de Novembro de 2017.
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Aparecida de Lourdes Sancowich
Eng" Civil CREA 506 1326 902

