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Mensagem n. 027/2019 
Projeto de Lei Ordinária 

SECRETARIA 

Entrada emQ314 21.1.0.1.ft.... 

Reg. n. 	 ro....Q2„.. 

Ilustríssimo Senhor Presidente e, 
Nobres Vereadores; 

Tenho a honra de encaminhar à esta Egrégia Casa de Leis, 

por intermédio de Vossa Senhoria, o incluso Projeto de Lei Ordinária n. 027, de 02 de 

dezembro de 2019, que Dispõe sobre a Desapropriação de imóvel e dá outras providências. 

Justifica a necessidade da referida Lei objetivando a 

servidão de passagem, via duto condutor visando ligação de esgoto sanitário de área urbana, 

para atender a viabilidade do Loteamento das Cachoeiras, com 58 lotes no município de 

Pontes Gestal. 

Na oportunidade, reitero os meus protestos de admiração e 
apreço aos dignos componentes dessa Câmara Municipal. 

Atenciosamente, 

IMPAI 
Cp 

eti 	
Rua Benedito Antonio 	GI 

44 	 Pereira n°917 	cf) 
gi4 , 	 0-1 ce nsmeraldo Criettano Carolino 2, 
O. 	Prefeito Municipal 	n, 

CPPI 280.084.72b43 

0 

krt 

Ao Ilmo Sr. 
SIDNILSON DOS REIS DONIZETE CARDOSO 
DD. Presidente da Câmara de Pontes Gestal 
PONTES GESTAL - SP  
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PROIETO DE LEI N2 027. 02 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Dispõe sobre a desapropriação de imóvel para fins de instituição de passagem forçada e dá 

outras providências) 

SECRETARIA 

Entrada em 03/142/D,On  

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO, 

Prefeito do Município de Pontes Gestal, Comarca de 

Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 

de Pontes Gestal, aprova e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei. 	  

Art. 12. Autoriza o Poder Executivo Municipal a desapropriar, para fins de interesse público, 

de parte de imóvel objeto da matrícula no Registro de Imóveis da Comarca de Cardoso/SP n° 

12.864, propriedade de Divino José Melozi e sua esposa Neide Pereira da Silva Melozi, 

objetivando constituir servidão de passagem, para construção de duto condutor subterrâneo, 

visando ligação de esgoto sanitário de área urbana do Loteamento das Cachoeiras, com 58 

lotes, dentro das seguintes medidas e confrontações descritas no parágrafo único. 

Parágrafo único: "Imóvel: servidão de passagem no sítio que denomina-se "Sítio São Francisco - 

Glena B-1" Matricula 12.864, que inicia no vértice M4B, confrontando com terras pertencentes a 

área de contribuição conjunto habitacional "Pontes Gestal G"-Gleba B, com o seguinte azimute e 

distância de 44P-31'11" e 6,00m até o vértice 2; cravado na divisa do Sítio São Francisco de 

propriedade de Divino José Melozi até a divisa da faixa de domínio da Rodovia Miguel Jabur Elias 

- SP 479 com ponto 1 com o seguinte azimute e distância 148°55'53" e 189,36 m; seguindo para 

o ponto M4 que confronta com a faixa de domínio do DER, rodovia estadual Miguel Jabur Elias - 

SP 479 com o seguinte azimute e distância: 1900148" e 6,00 m até o vértice M4B que confronta 

com a propriedade de Joaquim Ferreira dos Santos denominado sítio "São Joaquim" de matrícula e.../ 
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n° 9.716 com o seguinte azimute e distância: 328°19'50" e 193,02 m, ponto inicial da descrição 

deste perímetro, totalizando assim uma área de servidão de 955,37 metros quadrados". 

Art. 22. A servidão de passagem constituída na descrição no parágrafo único do art. 1° desta 

lei, importa em área de 955,37 metros quadrados, com anuência dos proprietários 

confrontantes e sem indenização. 

Art. 32. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão por conta de dotações próprias 

consignadas no orçamento municipal vigente. 

Art. 42. Esta lei entrará em vigência na data de sua publicação. Revoga as disposições em 

contrário. 

Prefeitura do Município de Pontes Gestal, aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois e 

mil e dezenove. (02.12.2019) 

csaP- 
ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO 

Prefeito Municipal 
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