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                                                      PROJETO DE LEI Nº 011, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 

“Desafeta bem público, autoriza a permuta e 

dá outras providências.” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais; 

 

A P R O V A: 

 

Art. 1º. Fica desafetada da condição de bem público uma gleba de terras 

localizada na área institucional da Quadra “09”, do Conjunto Habitacional Dib Chaud, 

de propriedade do Município de Guará, com a área abaixo descrita, com as seguintes 

medidas e confrontações: 

MEMORIAL DESCRITIVO: 

Inicia-se a descrição deste perímetro num ponto distante 69,12m (sessenta e nove 

metros e doze centímetros) do alinhamento da Rua Marcos dos Santos Branco (lado 

par), seguindo o alinhamento da Rua Antonio Felisberto Figueiredo (lado ímpar), a 

uma distancia de 14,68m (quatorze metros e sessenta e oito centímetros); deflete a 

esquerda, num  semi-círculo e raio de 6,00m (seis metros), a uma distância de 4,25m 

(quatro metros e vinte e cinco centímetros); deflete a esquerda, e segue a uma distância 

de 10,79m (dez metros e setenta e nove centímetros); deflete a esquerda e segue a uma 

distância de 29,90m (vinte e nove metros e noventa centímetros); deflete a esquerda, e 

segue a uma distância de 24,90m (vinte e quatro metros e noventa centímetros), 

confrontando com a Rua Marcos dos Santos Branco (lado par),  ponto inicial da 

descrição deste perímetro, perfazendo uma área total de 859,55m² (oitocentos e 

cinqüenta e nove metros e cinqüenta e cinco centímetros quadrados). Referido imóvel 

encontra-se registrado na Matrícula nº 21.394, do Livro 2, do Cartório de Registro de 

Imóveis da Comarca de Ituverava-SP. 

Parágrafo único. A área descrita e desafetada na forma deste artigo, fica 

caracterizada como bem dominical, passando a integrar o patrimônio alienável do 

Município. 

 

Art. 2o O imóvel acima descrito será destinado a negociação imobiliária 

a ser firmada com a Paróquia São Sebastião e Santo Antônio de Guará para 

prolongamento da Av. Dom Diógenes da Silva Matthes.  
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  Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 03 de agosto de 2020. 

 

 

 

VINICIUS MAGNO FILGUERA 

Prefeito Municipal em exercício 
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