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Jardinópolis, 10 de abril de 2018. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de subrneter a apreciaçäo de Vossa Excelencia a anexa proposta de 
Projeto de Lei que Autoriza a Execufivo Municipal a desafetar area verde e desfiná-la para regularizaçao 
fundiaria corn ocupaçäo consolidada, rnediante afetaçao de area insfitucional para fins de cornpensaçäo. 

Area verde a ser desafetada tern ocupacao consolidada e visa permitir que a farnilia de 
José Caetano de Oliveira regularize frente ao Cartorio de Registro de lrnOveis area de 240,50 metros 
quadrados, edificada corn predio, recebida em virtude de perrnuta que fizera corn a Prefeitura por força 
da Lei no 924 de 05 de outubro de 1977, ou seja, a Prefeitura recebeu do particular a propriedade de urn 
irnovel desernbaraçado situado na Rua Maestro Salvador Princivali, onde funciona, hoje, 0 Arnbulatorio 
de Saóde Mental (ern frente a RotatOria do Savegnago) e, ern contra partida, entregou parcela 
representada por urn terreno ern plena area verde de 1.317,60 metros quadrados. 

Registre-se, ainda, que nessa rnesrna area verde a Prefeitura construiu o Berçário 
denorninado "Nair Saud Abdala", e par essa razAo faz necessária, tarnbern, a regularizacão. 

E mais. Nessa area fitulada de verde, pela própria destinação, nunca recebeu invesfirnento 
coma plantlo de arvores, calçamento, bancos, etc. Na realidade fática, nunca foi area verde. 

A par disso, oportuno explicitar que o Codigo Civil Brasileiro conceitua as bens pUblicos 
coma sendo aqueles pertencentes as pessoas juridicas de direito pUblico interno, fazendo ainda uma 
divisao tripartite, classificando-os em trés diferentes espécies. Vejarnos: 

'Art. 98. São pub!icos os bens do domino nacional pertencentes as pessoas juridicas do 
direito pOblico intemo; todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a quo pertencerem. 

Art. 99. São bens pUblicos: 
I - Sons de uso comum do povo: mares, rios, estradas, was, praças; 
I! - Sons de uso especial: edificios ou terrenos apilcados a serviço ou estabelecimento 

Federal, Estadual ou Municipal, inclusive de suas autarquias (ox. hospitals e escolas); 

0 criteria desta classificaçao é a da destinação ou afetaçäo dos bens. Todo bern pUblico 
possui sua destinaçäo de acordo corn o seu uso e ufihizaçào. 

A lei que desafeta area verde incorporada ao patrirnônio municipal par ocasiäo da 
implernentacão de loteamento, em bens dominicais, as quais podern ser negociados Iivremente. 
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No caso concreto, a situaçäo já está consolidada e a area verde acabou sendo ufilizada 
para tim diverso do original, sendo certo que por força de permuta prevista em lei o particular do local e 
a prOpria Prefeitura já ufihizam referida area come bens de uso particular e especial, isso ha mais de 30 
anos, quando ainda näo exisfiam a Lei Orgânica do Municipio, o Piano Diretor e a Lei Federal de 
Parcelamento de Solo. 

Este projeto de lei, portanto, tom como finalidade regularizar situação irreversivel, que 
pede desflnaçao diversa da que foi definida no projeto de loteamento, inclusive trazer segurançajuridica 
para o negôcio entabulado. 

Por diversas vezes, em virtude da necessidade de reordenamento do espaço territorial 
urbane, areas pUblicas tém sua finalidade modificada, ensejando uma regularizacao. 0 Poder PUblico, 
tundado sobre a conveniência e necessidade da populaçao, pode indicar a mode de utilizaçAo ou 
alienaçäo de seus bens. 

Logo, a destinaçäo dos bens integrantes do patrimonio municipal possuem desflnacao 
carnbiável, segundo Os superiores interesses da comuna. Corn efeito, Alfredo Buzaid, citado peto Des. 
Oetterer Guedes, ensina: 

0 born pUblico do usa cornum pode sofre rnodificaçOes em sua qualificaçOo juridica, e 
tomar-se alienavel, sempre quo a Municipalidade, para atender a fins urbanIsticos, Ihe retire a condiçao 
de bern do uso cornum, par/el especial devkiamente sancionada polo Chefe do Executivo. (TJ/SP - ADIn 
n° 39.949.0/0-00 - So Paulo - vote n° 17.309) 

Portanto, a interesse pUblico está devidamentejustificado através do já exposto e nestes 
termos encaminhamos o projeto de lei para apreciação e aprovaçäo dessa Casa Legislativa. 

Jusfificado nestes termos, mais uma vez solicitamos a devida e necessária autorização 
desse legislative, cuja propositura é submetida a alta consideraçao dos Nobres Edis, pedindo sua 
apreciacäo corn sua consequente aprovação, dentro dos termos regimentals. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e demais nobres 
Vereadores, as nossos mais sinceros protesto 	tma, considraflo e apreco. 

A Sua Excelência o Senhor 
JosE EURIPEDES FERREIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI N.° 015/18 
=De 10 de Abril de 2018= 

"AUTORIZA 0 EXECUTIVO MUNICIPAL A 
DESAFETAR AREA VERDE E DESTINA-LA 
PARA REGULARIzAçA0 FUNDIARIA COM 
OCUPAçAO CONSOLIDADA, MEDIANTE 
AFETAçAO DE AREA INSTITUCIONAL PARA 
FINS DECOMPENSACAO":::::::::;:::::::::: 

O SENROR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, 
ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRIBuIçOEs QUE LHE SAO CONFERIDAS 
POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou 
o Projeto de Lei n.° 015/18, de autoria do Executivo Municipal, e eta sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

Art. 10. Rca o MunicIplo de Jardinópolis autorizado a desafetar 
uma area verde de 1.317,60 metros quadrados, no imável do Loteamento 
denominado Parque Nova Jardinópolis, matrIcula no 5934, do Cartório de Registro 
de Imóveis da Cornarca de Jardinópolis/SP, corn a seguinte descriçäo: 

"IMÔVEL, SITUADO NESTA CIDADE, DES TINADO A AREA 
VERDE DO LOTEA MEN TO DENOMINADO PARQUE NOVA 
JARDINÔPOLIS, DELE INTEGRANTE, MEDINDO 74,40 
METROS DE FRENTE PARA A RUA MARIO CAMPI, FACE 
OPOSTA COM 72,00 METROS, ONDE CONFRONTA COM 
PROPRIEDADE DE JOSE DE SOUZA BARBEIRO JUNIOR, DA 
FRENTE AOS FUNDOS, PELO LADO DIREITO DE QUEM DA 
RUA OLHA 0 IMÔVEL, NA CONFRONTAcAO COM 
PROPRIEDADE DE JOSE CORADINI, MEDE 17,30 METROS E, 
NO VA MENTE DA FRENTE AOS FUNDOS, PEL4 LADO 
ESQUERDO, NA CONFRONTA cÁO COM 0 LOTE 4, DA QUADRA 
N, DO REFERIDO LOTEAMENTO MEDE 18,70 METROS, 
ENCEPSRANDO A AREA SUPERFICIAL DE 1.317,60 METROS 
QUADRADOS'c 

Art. 20 . 0 imóvel referido no artigo 10,  terá sua destinação 
alterada, ficando reservada a regularizaçâo fundiária de area corn ocupação 
consolidada. 

Art. 30 . Fica afetada como "AREA VERDE", area de 1.317,60 
metros quadrados, do Lotearnento Santo Antonio, prevista como Area Institucionat 
por conseguinte desafetada dessa categoria por force desta lei, matricutada sob 
no 18.171, do Cartório de Registro de Imóveis da Cornarca de Jardinápolis/SP, 
como forma de cornpensação da area descrita no artigo 10, corn a seguinte 
descrição: 
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"UM IMÔVEL URBANO SITUADO NESTA CIDADE, 
REPRESENTADO POR UM TERRENO CORRESPONDENTE A 
AREA INSTITUCIONAL "A"DA QUADRA 29 DO LOTEAMENTO 
SANTO ANTONIO, COM A SEGUINTE DESCRIcAO; TEM 
INICIO NO PONTO 6 "A", JUNTO A DI VISA PA AREA 
INSTITUCIONAL (REMANEScENTE) EA AREA DE APP. DESTE 
SEGUE EM LINHA RETA PELA DI VISA COM A AREA DA APP 
COM 28,73 METROS-A.Z. 266 04432"ATE o PONTO NUMERO 
7, LOCALIZADO NA AREA DE APP. DESTE DEPLETE A 
ESQUERDA EM LINHA RETA PELA DI VISA COM A AREA DE 
APP COM 97,49 METROS- A.Z. 235 049-4S-  ATE 0 PONTO DE 
NUMERO 8, LOCALIZADO NA AREA DE APP. DESTE DEPLETE 
A ESQUERDA EM LINHA RETA PELA DIVISA COM AREA DE 
APP COM 18,81 METROS-A.Z.211 06'42" ATE 0 PONTO 
NUMERO 9, LOCALIZADO NA AREA DE APP E AREA 
INSTITUCIONAL (REMANESCENTE). DESTE DEPLETE A 
ESQUERDA EM LINHA RETA PELA DIVIDA COM AREA 
INS TITUCIO NAL (REMANESCENTE) COM 139,22 METROS-
A.z.263014'50" ATE 0 PONTO NUMERO 6 "A", LOCALIZADO 
NA AREA DE APP E AREA INSTITUCIONAL (REMANESCENTE) 
ONDE TEVE INICIO E FIN ESSA DESCRIcAO, COM AREA 
TOTAL DE 1.317,60 METROS QUADRADOS" 

Art. 40 . Ficam convalidados e ratificados os efeitos jurIdicos da Lei 
Municipal n° 924, de 05 de outubro de 1977 que autorizou a permuta de terrenos. 

Art. 50. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 
dotaçâo constante do orçamento vigente, suplementada, se necessário. 

Art. 60 . Esta Lei entra em vigor na data de sue publicaçâo. 

Prefeitura Municipal de 
	

)1iS;1 de 	nI de 2018. 

lunicipal 
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REGISTRO GERAL LIVRO N.0'2 	. 1 

MATR1CU.LAN 18.111 PItMAN. 0 O1< 

Urn imóvel urbana situado nesta cidade, Cornarca e Onica Circunscricào 
Imobiliária de Jar4in6polis, de São Paulo, representado par urn terreno 
conespondente a Area Institucional A da Qiaadra 29 do Loteaento Santo 
4tônio corn a seguinte descrigão; ten j.nicio no ponto 6 A, junta a divisa 
da Area institucionaj. (Reraanescette) e Area de A??. peste segue em linha 
ret4 pela divi54 corn Area de APP corn 28,73rn - A.Z. 266 0 44 1 32" at6 a ponto 
n 1, localizado ma Area de Afl. Destedefiete a esquerda em 1tn* reta 
$i3 dtvisa corn Area de APP corn 91,49i, 	A.Z. 23 ° 49 1 4" at o ponto n' 
8, local4zado na Area de APP. Deste deflete a esquerda em itn)ta rats pela 
divi,sa corn Area de APP corn 16,81rn - I.Z. 21LO6'42" ate o ponta nP 
localizado na Area 4e A?? e Area Instituciopal (Remanescente). Deste 
define a escuerda em litha :zeta pala divisa corn Area Inatl.tucional 
(Rexanecer.te) corn 139,22m - AZ. 2e3 0 14 1 50" ate 0 pontO n°  GA, 
localizado pa . Area de APP e Area Xnstiticional (emanescente) or$e teve 
tniic.o s tL'u esta desc;çao, com Area, Total ds t.3V7,6tsQs.q12a4Sa4oa. 
PaORZETflA: flZflIUfl Mt3fltflbL DE J*Vt16PQU$, pessoa juridica de 
direito pb1ico Interric, corn sede nesta cidade, na Praça Dr. Mario Line, 
n °  150, inscrita no çNPJ/MF 44.229.821I0001-70. 
TIousrnvo: Matricula 17.131 de 11 de janeiro de 2018, tivro 02, 
deste CRt. 

Jardinpc]4s (5?), aç 01 de marco de 298G 

Faba:ta Pereira d'.i/Saitos VJAira Of ic.a1a Substituta - 

- 
: 

t3 Øceir 	'M Ro OE O'iEIS ANEXu. 
rJ 	 JARDINOPOLIS - SP 

.cn. 

4 	 DMarcetoMoreiraMarcorn0 
• 	:;;;-,:-z 	 / 	Oflc;al 

Fabigns  P Santos Veira 
N. 

U1 MAR 	
OGabnetivGdecamaran" 

/1 	 Escreventa 
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LIVRO (to 2 
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Situ açao 

Urbana 
( 	

) C. P. 

Rural( 	INCRA 

Urn prflio urbana, 'situado nesta ciô.ade, comarca e iSnica cir - 
cunsorigao imobi1iria de Jardia6poli* do Esfado de Sao Pau-
la, representädc par urn terreno, earn bénferiae, destnado a 
area verde do loteamento denorninad. Parue Nova Jardindpolis, 
dele integrante, medindo 74,40 metros de frente para a Rua Ma 
rio Carapi, face oposta corn 72,00 metros, made confronta corn 
propriedade de Jas4 de Souza Barbeiro Junior, da frente ace. - 
fundos,pelo lado direito de quern da Em olba a imdvel, na cm 
frontaçao corn propriedadedé 3os60oradini., mede 17,30 metre 
e, novarnente da frente ace fundo, pelo lade e squetd.o, na corn 
frontaq2i& cam a late 4 2  da quadra N, do referido loteamento - 
mede 18,70  metros, encerrarLdo a area superficial dc 1.317,60- 
metros,quadrLadoS.x.z.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X. 
PROPRIETáRIOS:- 1)- A!T0NI0ARGEiTAT0, P.G 3.531.162/SSFSP.r 
grioultore sua mulber MARIA HELEIfABRIC-LLADORI ABOEWPLPO, - 
filha de Prima Brigliadori, do lar, casados sob a regime da 

I cothunhao universal de betas, antes davigncia da lei 6.515 / 
77, brasileiros, CPPt)E' 111.670,338/68, send.o ele titular e - 
cia dependente, residonte nesta cidade, na RuaAlbuquerque-
Lilac, 618; 2)- JOaO ARGENATO SOB RI, HG 3.377.250/SSPSP e - 
CPFIff 943.533.40t3/59, agrioultor e 

NHO
sua muiher VILMA MARIA - 

• 	RIUt A?.GENTATO, KG 12.283.627/SSPZ'P e CPFL' l59.fl2.41t5/42, - 
o lax, brasileitoos, casados sob a regime da comunhao univer-

sal de bens, antes da viancia4a lei 6.515/77, •residentes - 
nesta cid.ade, na Rua Joaquim Aradjo,90; 3)- 3036 LUIZ GINI - 
NifO MARCH16, HG 3.309.076/SSPSP., advogado e sua muiherMAItIA 
Da C0t10EIQ.0 PRADO NCGUEIRA. nRaaI.6., professora, ambos bracil-
leiros, casados sob a regime 41 ounhao universal do betas, - 
antes da vigncia da isi. 6.515/77, esidentes nesta cidade, na 
Rua Silva Jardim, 5.6l.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. CPFMF. 148.935 
764/76.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.xx.x.x.x.X.X.X.X.X.X.X.X.X. 
TITUIJO AQUISITIVO:- Transcries 2616, 2695 e 2707, L93B, res 

• 	pectivamette de 22.10.74, Q8.01.75 e 13 	 sA Q.L75., .todaete - 
cartdrio.x.x.x,,x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x,.-x.x.x. .i x.x.x.x. 

JAPDIN62LI, 10.10.1994.'0 Of. 7'Q: 	

x. 	. 

.1 - 	J3DIN6F0LIS, 10.10.1994. 6BIT:- Procede-se apresente, de - 
trànsporte.00m o.que consta da AV.3/5608, para.ficsr consigna 
ac o fale.cirnento do co-roprietário Dr. 3056 LUIZ ININH0 M.Aff 
CHIÔ, já uaiif*edo 1  onfo-  e nthtici.a a.Certidao de ôbito e 

de 11.015 
L 

5;3 tiuitciQ34/ 

-------------- 	
;g79; 	i1n--.: 

Consigna-se "ex-officio", de confarrnidãde corn a §. 10 do art ,. 213, 'art. 
176; § 10, I e ainda 227, todos da Let Federal 6.015, de31/32/173,ara 

.1; 
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(continua no verso) 
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C 	 IMunic ipal de Jardn63c2tis 	Estado de 5c ?a-Lo, La 
dz: 	 ua The 	o confeadn car 

Cz &-JiEt qLe a Cmara Nunicpa1 arav3a  a Cu tron.LLac a sa- 

Th 	aLtOrlZtdC o 3r 	Preretc !scia1 nos. henos 
:oeessado atnvs da Portana flu  131/77 de 26 d 

6. c 	97 	cue nea fazendo pete deste ipioa legas a 
3C2T 	eita as tm terreno perteneente a Jose Gaetano ,  de Oe 

a out 	ocaflzado a rua Naestro &a1vacoi' Princ±vait 	nesta , 

La&c 	?o 	otro de pccpnedade deEta ?e'ecUTa no 1oteaeno" 
e :Ut a Jard m6po1is 	tudo conforme etoq.tns qua tzmbgm ixre- 

• 	 .: 	 .: 

- 

iJ22 :- A penuta 9 tura e s3mpies 	cc2rar.do as depesaS 
ssc2iCa par coita da Pi~efalt rav  atrav&s ne verb es COflSit, 
rc. aai 

 
orçaff-entoe 

3sta lei entrar& em vigor :a data. ce sua 	uz'nea- 
o, :svcadas as disposag3es em coutr&no 



PORTABIk NQ131/77  

fl &e agostei tie 1977" 	 I! 
3 Sennor Dr,Newton Prineivali da Silva Ris,Prpfeito Munoi& 

do Jardin6po1is t  ?stado de sac Paulo, no usa das, atribtnq8es qc 
ihe sao eonfridas par lei;  

Tenda side eanstatado clue urn rflpflQ  1L rua Maøstro Salvador SIS 

Prncrra1±, ac,  aterro do 1i.gar d ominado Curva da Mortn' tria d 
rccoer coistrugo q que viria tr or grave frrg4landc.de e pe1 
go, e t,- -Lido emviata ete teerto ?OSSUfr escritura 4aftrittvg S 

,prepriedade 

	

- 	
; 

R 
3 

co 

	

L 	 1 

V jE 

- 

constituir tin cotntssao compcsta dos srs, Dr oO$° 
Laiz Marolnó, Dr,3oe Fernando Saud.-Reis e Arlindo Frreira,par 
emitlrern parecer sabre a assunto e .r4icarem uta pusaivol SOiUQ 

-- 

CUMPRA-SE, 0 SENROR CIfl DO amca DO UPBDIE1CB 4 
PAQA PUBLICARO 

uJf 

Jardin6poflz *SP* 26 de aEcato de 1977 

ezz 
I - 

ia &wcw 	, sw is 	I 

j 	I 
t PULICflA no Setor do ?xpecLieato, de. Prof itura bft 

naeipal de 3ardinopoli8 *P* , em 26 de aosto de 1977 

C 'r a- 



tls.18 

- 

fl Prefeitura Municipal c/c JardinOpolLs 
£STADO DE MO PAULO 

39 

Lfl No 	924 	DII 	05 	DS 	OUTUBRO 03 	1977 

A13TORIZA A PERflJ2A DE TOS1  

o Prsteito Municipal do Jardh4iólis, tnto de aao ?aaTh, no 
use des atribtUq6es quo The slo coxWerldas por let, 

FAD &AB. que a. ebara Municipal aprovu a su promulgo a se. 
guinte lei 

& aiztvflzado a Sr. Pre2eito Municipal nos tenao& 
do que tci processada atravts da Portait nQ 131/77 4e 26 do 
agoto do 1977 QUa flea tazaflCo parts dests diploma legal aprg  

nak ceder per 	as urn teireno pertoneente a lost Castane de Olinl 
ra a •oab-a loeailzado a rue Maestro Salvador Pflncivali, nesta 
cidada, per catro do propr.iedade deata Prafeitura no loteamenio' 
Parqua Nova Jardintpolis, tudo conforse oroquis quo temb6m inte-
grsm a preseute 

A pentuta 6 pun e smple2, ccrrendo as despesas' 
do eseritui'a pot cents da Prefettura, atra -4s do verbas consign3 
des no atual ox'qamenta, 

Zt3: Ssti let entrart em vigor na data de sua ptxbliea-
ço revoadas as dispos1çes em contrArio 

Jard.in6pofls *S?*, 05 do cu-tubro de 1977 

HWTON PR;NcwW DA SIVA REI$ 
Prefetto Musi$ctpd 

RSGISThABA £ ?UBLICADA no Setor do Expedients da Prefaitun )1j 
nicipal do 3aHln6polis *3p* 7  an 05 do outabro do 1977. 

Respondendo pe Chef Ia 
Pórtaria nt234I22 
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Prefe!ra Municipal S JardilnOpolls 
ESTADO DE SAO PAULO 

.. .. ..... . .. . ..... 

. 	.,. 	 . .... . -- 	

.: 	 - 	- 

fl 
.Qo 

0 

Os infra-asinados, membros da Comtsso instituda peia 9 
?ortr±a V Q 131/77, de 26 de agosto do 1977, para emitirem pa- 

recer sabre terreno a rua Maestro Salvador Pnncival, no ater 	' 

ro na denorninada 9Curva da Morte, que tendo- em vista haver q5.;.:? 

crtun defitutiva em flUme a 	Josh Captano de Oliveira P outra 
n o local ofercer perspectiva de pera.go, e qe alem d3sso C"Stp.  

te rrano pouer 	servir a propria ?reIeiti4ra Para. outras Iinalida 
des, soos de opitnao qae a Prefeitura deve permutar este im6vl 
scm bnfeitonas Corn outro do sua proprieda&4 localisadc no Par- 
pe Nova Jardin&polis, na nedio.a do 13,30 rnts. do fr?nte Para, a 
ria G. corn a rndida. de 19 1 10 em ambos os lados, a trndo ainda 	- H 
13.30 nos fundos onde dtvide cam JOs 	de Sotza Baroeiro Jr, oa - 

sucessor, Este-s trrpnos se equivalem em valor,' 

a34jnopolis *SP* , 29 do agosto ac 1.977 

-no.aaad Reis 	 . 	.: fl 
rrelra- 

DtCISXO 

Moto o parscn su.pra 	pe1s Se\1s 
fundamentos. 

c- Jardinópofls *SP* 	30/AGOSTD/77 

QR. NcW10t PRC1VMJ0A SIIYA REIS - 
Prtfc Mt!clpd u 
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AnnriainaI, 
3ssinadO d%gitameflte porELS0NT000AGL 

	

Sao Paulo protOCOl00fl 
11 /0612016 ,65 16:03, 

 sob onumero 10006877420168260300. 

,i+I(nnlnhrirConf 0me 	

infdrme a process0 10O06B774201626000 e 
cOdigO 05E35A. 


