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LE! N° 2190, DE 02 DE SETEMBRO DE 2015. 

"Dispöe sobre a desafetacao de area que especifica e 
da outras providência.s" - 

EDWANIL DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal- da Cidade de 

SeverInia, no uso de suasatribuiçOes legais, propoe o presente Projeto de Lei: 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga 

a seguinte lei: 

Artigo 10 - Fica desafetada de sua finalidade originária a area de 

78.520,63 metros quadrados, situada neste Municipio, objeto da MatrIcula n.° 

44.967, do CartOrio de Registro de lmóveis da Comarca de Olirnpia-SP. 

Paragrafo ünico - A area desafetada na forma deste artigo, de 

acordo corn o constante na rnatrIcula n.° 44.967, do CartOrio de Registro de 

lmOveis da Comarca de OlImpia-SP, possui a seguinte descriçao: "Urna area 

corn 78.520,63 metros quadrados (setenta e oito mil, quinhentos e vinte metros e 

sessenta e três centImetros quadrados), denominada "SItio Bela Vista" e 

"Fazenda São João", nas Fazendas Bela Vista e Olhos D' Agua, parte da Gleba 

"A", designada areas 02, 03 e05, localizada no perIrnetro urbano do municIpio de 

SeverInia-SP, sern benfeitorias, que assim Se descreve: "tern inIcio no ponto 2B, 

confrontando corn a area 01, de propriedade da Prefeitura Municipal de 

SeverInia e junto a propriedade de Edson Kfouri Filho e outros; dal, segue 

confrontando corn Edson Kfouri Filho e outros, corn rumo de 52 025'39"NW e 

numa distância de 115,08 metros, ate o ponto 2-A, que está localizado junto a 

Area rernanescente de propriedade de Humberto Paro e outros; dal, deflete a 
direita e segue confrontando corn a referida area remanescente, corn rumo de 
39140'19"NE e numa distância de 438,84 metros, ate o ponto 13B, que está 

localizado junto a propriedade de Ligia Aparecida Lage Pereira - sucessora de 

Angelo Galina; dal, deflete a direita e segue confrontando corn Ligia Aparecida 

Large Pereira - sucessora de Angelo Galina, corn rurno de 32 012'20"SE e numa 

distância de 258,84 metros, ate o ponto 13A; dal, deflete a direita e segue 
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confrontando corn o Sistema de Lazer, corn os lotes ns. 03 e 02, da quadra "E", 

corn a Rua Willian Ayob Aidar, e corn os lotes ns. 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 

14, 13, 12, 11, 10, 09 e parte do lote n° 08, da quadra "D", do Jardim Dona Luiza 

- outrora Gleba "B", pertencente a Jorge.Aidar, Chafic Feres Aidar e Willian Ayob 

Aidar, corn rumo de 39 140'19"SW e numa distância de 274,34 metros, ate o 

ponto 2F, que está localizado junto a area 01, de propriedade da Prefeitura 

Municipal de SeverInia; dal, deflete a direita e segue confrontando corn a area 

01, de propriedade da Prefeitura Municipal de SeverInia, corn rurno de 

49053'39"NW e numa distância de 63,53 metros, ate o ponto 2D, que está 

localizado junto a area 04, de propriedade da Prefeitura Municipal de SeverInia; 

daI, deflete a direita e segue confrontando corn a area 4, de propriedade da 

Prefeitura Municipal de SeverInia; corn rumo de 38 154'48"NE e nurna distância 

de 121,39 metros, ate o ponto 2H, que está localizado junto a area 04, de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Severinia, dat, deflete a esquerda e 

segue confrontando coma a area 4, de propriedade da Prefeitura Municipal de 
SeverInia, corn rumo de 50 019'41"NW e numa distância de 68,46 metros, ate o 

ponto 2G, que está localizado junto a area 04, de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Severinia; dal deflete a .esquerda e segue corn a rnesrna 

confrontacao, corn rurno de 39 040'19"SW e nurna distância de 120,88 metros, 

ate o ponto 2C, que está localizado junto a area 01, de propriedade da Prefeitura 

Municipal de Severinia; dal, segue confrontando corn a area 1, de propriedade 
da Prefeitura Municipal de Severinia, corn rurno de 39 140'19"SW e nurna 
distância de 80,75 metros, ate o ponto 2B, onde teve inIcio e firn esta descriçao". 

Artigo 20 - Em virtude da presente desafetacao, a area acirna 

descrita passa a integrar o patrirnônio dos bens disponIveis do MunicIpio. 

Artigo 30  - 0 MunicIpio de SeverInia, fica autorizado a ceder a 

qualquer tItulo o irnOvel objeto da presentedesafetacao e ainda, se necessário 

for, a firmar convênio corn a Cornpanhia de Desenvolvirnento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, para o firn especIfico de construcao de 

casas populares. - 

a 

Artigo 40  - As despesas corn a execuçao da presente Lei correrao 

a conta das dotacoes prOprias do orçarnento vigente, suplernentadas se 

necessário. 
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Artigo 50 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacao, ficando 
expressamente revogada a Lei n.° 2.147, de 18 de agosto de 2014. 

Prefeitura Municipal de SeverInia-SP, em 02 de setembro de 2015. 

EDWA 
Prefeito Municipal 

Eu Catia Cristina Medeiros Ducati, na qualidade de Escriturária, 

restritivamente provi o registro e publicacao na Secretaria da Prefeitura Municipal 
de SeverInia, em 02/09/2015.: 

CATIACRISTJNA MEDEIRo'bUCATI 
Escriturária 
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