
ASSESSORIA JURÍDICA DO PODER

LEGISLATIVO DE MESÓPOLIS

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 18/2019

SENHORA PRESIDENTE:

Tendo em vista consulta formulada por Vossa Excelência, a respeito da
legalidade do Projeto de Lei nº 18/2019, de autoria do Excelentíssimo Prefeito
Municipal Senhor Leandro Aparecido Polarini, para que o Poder Executivo possa
incluir Área Desmembrada da matrícula 17.695, contendo 6.645,00 metros quadrados
no perímetro Urbano do Município de Mesópolis, obedecidas às disposições legais,
cuja transcrição assim denomina-se:

“Inicia pelo Marco 1, assinalado na planta e cravado junto a faixa de terra de Arlindo Galice ou
Sucessores na divisa com o Conjunto Habitacional Joel Vieira da Silva (Sucessor de Miguel
Alexandre Sobrinho), segue daí o rumo 80204'NE, numa extensão de 60,00 metros
confrontando-se com terras de Arlindo Galice até o Marco la, deflete à direita e segue o rumo
09º40'35"SE, numa extensão de 115,08 metros até o Marco 1b, deflete à direita e segue O
rumo 79º47'21ºSW, numa extensão de 55,11 metros até o Marco 1c, estes dois rumos e
distâncias citados anteriormente confrontam-se com a Gleba Remanescente, seguindo deflete
à direita e segue o rumo 12º06'NW, numa extensão de 114,80 metros confrontando-se com o
Conjunto Habitacional Joel Vieira da Silva (Sucessor de Miguel Alexandre Sobrinho) até o
Marco 1, onde teve início este levantamento planimétrico, encerrando umaárea de 6.645,00
metros quadrados, situado neste Município de Mesópolis, Comarca de Jales, Estado de São

Paulo”.

O Projeto de Lei sob exame prevê que a área acima descrita deverá ser

acrescida aquela estabelecida na Lei nº 010, de 28 de Abril de 2017, “Lei da Nova

demarcação do Perímetro Urbano”, alterando a planta cadastral do Município de

Mesópolis, para todos os fins.

A forma da proposta está correta.

Diante do acima exposto, e após análise da matéria que trata do

assunto, s. m. j., não vislumbro motivo algum que cause vício ou ilegalidade no Projeto

de Lei nº 18/2019.



esclarecimentos.

Desta forma, coloco-me à disposição para

Jales, 12 de julho de 2019.

fer00
José Antonio Martins de Oliveira
Assessor Jurídico do PoderLegislativo
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