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CELIA APARECIDA FIAMENGHI DOS SANTOS MATOS, Prefeita 

do Municipio de Mirassolandia, Estado de Sao Paulo, no use das 

atribuicoes que the sao conferidas por lei; 

FAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ela 

sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art.l°. Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra contigua ao perimetro urbano, corn 

area de 4,821 hectares de terras, objeto da matricula n. 41.230 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Luiz Carlos Rossi, corn a seguinte descricao: 

"Um imovel rural corn a area de 4,821 hectares ou 2,008 alqueires, encravado na Fazenda 

Barra Grande a Balsamo, corn a denominacao especial de Sitio Santa Helena, no distrito e municipio de 

Mirassolandia-SP., comarca de Mirassol, estado de Sao Paulo, compreendida dentro do seguinte 

roteiro: Comeca este roteiro no marco "SA", cravado nas divisas do imovel da matricula n° 64.166, e 

imovel da matricula n° 12.699 a segue confrontando corn este ultimo, nos seguintes rumos a distancias: 

20°58'23" NE, 394,85 metros, ate o marco 6; 17°37'59" NE, 18,78 metros, ate o marco 7 e, 02° 36' 12" 

NE, 17,81 metros, ate o marco 8, dai, deflete a esquerda e segue confrontando corn imovel da 

matricula n° 32.476, em rumo 02°00'29" NW, 132,43 metros, ate o marco 9; deste ponto, deflete a 

direita a segue confrontando com imovel da matricula n° 16.672, corn o predio 545 da rua Laudelino da 

Cunha Viana, imovel da matricula n° 20.112, corn o predio n° 539 da rua Laudelino da Cunha Viana, 

imovel da matricula n° 20.111, corn o predio 537 da rua Laudelino da Cunha Viana imovel da matricula 

n° 20.213 e predio 535 da rua Laudelino da Cunha Viana, imovel da matricula n° 20.214, imovel da 

matricula n° 20.111 e imovel da matricula n°20.114, sendo que divide 12,90 metros corn imovel da 
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matricula n°16.672, 12,00 metros com imovel da matricula n°20.112, 12,00 metros corn imovel da 

matricula n° 20.213, 11,00 metros com imavel da matricula n° 20.111, 14,30 metros com imavel da 

matricula n°.20.214, em rumo 80°41'11" NE, 62.20 metros, ate o marco 10; dai, deflete novamente a 

direita e segue confrontando com imavel da matricula n° 1.019, nos seguintes rumos e distancias 

05°11'43" SW, 457,07 metros, ate o marco 11; 17°05'07 SW, 100,20 metros, ate o marco 12; dai, 

deflete a esquerda e segue confrontando com Aurelio Rossi, sucessor de Luiz Carlos Rossi, em rumo 

12°15'59" SE, na distancia de 30,89 metros, ate o marco "5D"; deste ponto, deflete a direita e segue 

confrontando com imavel da matricula n° 64.166, nos rumos 82°14'20" NW, 138,19 metros, ate o 

marco "5B" e 12°07'53" NW, 16,06 metros, ate o marco "5A", ponto inicial deste roteiro." 

Art.2°. Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 

4,16,4175 hectares de terras, objeto da matricula n. 41.355 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Mauricio Tamarindo, corn a seguinte descricao: 

"Um imovel rural (quinhao 02), com a area de 4,16,4175 ha de terras, localizado no Fazenda 

Barra Grande, no distrito e municipio de Mirassolandia — SP., desta comarca de Mirassol — SP., 

contendo 2.000 pes de cafe e cercas de arame nas divisas, compreendido dentro do seguinte roteiro: 

Inicia este roteiro no marco "A" cravado nas divisas do quinhao 1, de Aparecida Tamarindo e terras de 

Augusto Rossi, e segue confrontando com este ultimo, em rumo 17° 09'44" NE, na distancia de 223,18 

metros, ate o marco 2; deflete 
a direita e segue confrontando com Rogerio Banhato, nos rumos 87° 02' 

53" NE, 234,98 metros, ate o marco 3 e 89° 05'55" SE, 95,85 metros, ate o marco 4; dai, deflete a 

direita e segue confrontando com Felicio Rossi, nos rumos 32° 37'59" SW, 18,82 metros, ate o marco 5 

e 37° 09'08" SW, 128,01 metros, ate o marco "F", deste ponto, deflete a direita e segue confrontando 

com o quinhao 3, de Pedro Tamarindo, em rumo 67° 50'47" NW, na distancia de 171,06 metros, ate o 

marco "E"; dai, deflete a esquerda e segue com a confrontando anterior e mais o quinhao 1, de 

Aparecida Tamarindo, em rumo 13° 29'08" SW, na distancia de 199,17 metros, ate o marco "B", deste 

ponto, deflete a direita e segue confrontando com o refer/do quinhao 1, de Aparecida Tamarindo em 

rumo 77° 31' 14" NW, na distancia de 106,53 metros, ate o marco "A'; ponto onde teve inicio este 

roteiro." 

Rua Antonio Batista Rodrigues, 364 — Cep 15145-000 — Mirassolandia/SP — CNPJ 45.144.748/0001-04 — Fone: 17 3263-1307 

Email: prefeitura@mirassolandia.sp.gov.br — Site: www.mirassolandia.sp.gov.br 



Prefeitura Municipal de Mirassolândia 4w4 
Estado de São Paulo

PREFE(TURA DE 

MIiA LANDIA 
N (.alma &' urn 6,a4al,o j s ail 

Art.3°.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 

2,03,5850 hectares de terras, objeto da matricula n. 41.358 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo,de 

propriedade do Sr. Antonio Carlos dos Santos, corn a seguinte 

descricao: 

"Um imovel rural (quinhao 03), corn a area de 2,03,5850 ha de terras, localizado na Fazenda 

Barra Grande, no distrito a municipio de Mirassolandia-SP, desta comarca de Mirassol-SP., contendo 

uma casa de tijolos a telhas e cercas de arame nas divisas, compreendido dentro do seguinte roteiro: 

Comeca este roteiro no marco "D" cravado nas divisas de Felicio Rossi e o quinhao 1, de Aparecida 

Tamarindo, e segue confrontando corn esta ultima, em rumo 71°02' 51" NW, no distancia de 110,16 

metros, ate o marco "C"; dal, deflete a direita a segue confrontando corn a quinhao 2, de Mauricio 

Tamarindo, em rumo 13°29'08" NE, na distancia de 151,22 metros, ate o marco "E"; deste ponto, 

deflete novamente a direita a segue corn a mesma confrontando, em ruma 67°50'47" SE, na distancia 

de 171,06 metros, ate o marco "F"; dai, deflete mais uma vez a direita a segue confrontando corn 

Felicio Rossi, em rumo 37°09'08" SW, na distancia de 148,18 metros, ate o marco "D", ponto de partida 

deste roteiro." 

Art.4°.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 

2,6600 hectares de terras, objeto da matricula n. 64.166 do Oficial 

de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Carlos Cesar Zordan Geraldo, corn a seguinte 

descricao: 

"Um imovel rural, corn a area de 2,6600 hectares ou 1,091 alqueires de terras, encravado no 

Fazenda Barra Grande a Balsamo, no distrito a municipio de Mirassolandia, comarca de Mirassol, 

estado de Sao Paulo, compreendida dentro do seguinte roteiro: Inicia este roteiro no marco "5D", 

cravado nas divisas do imovel da matricula n° 41.230 e terras de Aurelio Rossi, sucessor de Luiz Carlos 

Rossi, e segue confrontando corn este ultimo, no rumo 12°15'59" SE, no distancia de 204,03 metros, ate 

o marco Cl; dai, deflete a direita a segue confrontando corn terras de Jose Antonio Rossi, em rumo 

80°36'47" NW, no distancia de 139,06 metros, ate o marco "A"; dai deflete novamente a direita e 

segue confrontando corn imovel da matricula n°.17.085, nos rumos 13°30'29" NW, 201,42 metros, ate 
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o marco 3 e 89°33'52" SW, 4,47 metros, ate o marco 4; dai, deflete a direita e segue confrontando com 

imovel da matricula n° 12.699, nos rumos 16°39'21" NE, 9,71 metros, ate o marco 5 e 20°58'23" NE, 

6,37 metros, ate o marco 5A: deste ponto, deflete 
a direita e segue confrontando com o remanescente 

do imovel do matricula n°41.230, nos rumos 12°07'53" SE, 16,06 metros, ate o marco "58" e 82°14'20" 

SE, 138,19 metros, ate o marco "SD", ponto onde teve in/do este roteiro." 

Art.S°.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra contigua ao perimetro urbano, com 

area de 5,1604 hectares de terras, obbeto da matricula n. 65.306 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Joao Ponchio Sobrinho, com a seguinte descricao: 

"Um imovel rural, encravada no Fazenda Balsamo, com a denominocao especial de Sitio Sao 

Carlos, no distrito e municipio de Mirassolandia e comarca de Mirassol, estado de Sao Paulo, contendo 

coma benfeitorias: uma Casa de tijolos e coberta de telhas, um curral e galpao de madeira, coberto de 

telhas, paiol de taboos, coberto de telhas, energia eletrica, postos, cercas de arame e outras pequenas 

benfeitorias de menor importancio. Inicia-se no ponto 01, do ponto 01 segue ate o ponto 02 com rumo 

de 69°26'26" NW e distancia de 357,83 m do ponto 02 segue ate o ponto 03 com rumo de 69°25'05" 

NW e distancia de 213,85 m do ponto 03 segue ate o ponto 04 com rumo de 69°32'52" NW e 

distancia de 142,51 m do ponto 04 segue ate o ponto OS com rumo de 80°56'50" NW e distancia de 

4,76 m do ponto OS segue ate o ponto 06 com rumo de 83°38'05" NW e distancia de 25,12 m do 

ponto 06 segue ate o ponto 07 com rumo de 83°21'09" NW e distancia de 81,80 m todos 

confrontando com o (move/ Objeto da Matricula n° 18.495; do ponto 07 segue ate o ponto V-3 com 

rumo de 31 °15'50" NW e distancia de 17,44 m do ponto V-3 segue ate o ponto V-2 com rumo de 

27°21'39" NW e distancia de 10,05 m do ponto V-2 segue ate o ponto V-1 com rumo de 32°09'11" 

NW e distancia de 21,91 m do ponto V-1 segue ate o ponto 24 com rumo de 8°02'10" NW e distancia 

de 47,88 m confrontando com o Imovel Objeto da Matricula n° 18.492; do ponto 24 segue ate o ponto 

25 com rumo de 78°01'24" SE e distancia de 83,35 m do ponto 25 segue ate o ponto 26 com rumo de 

74°56'47" SE e distancia de 8,65 m do ponto 26 segue ate o ponto 27 com rumo de 78°14'11" SE e 

distancia de 18,46 m do ponto 27 segue ate o ponto 28 com rumo de 70°58'20" SE e distancia de 4,91 

m do ponto 28 segue ate o ponto 29 com rumo de 71 °5525" SE e distancia de 15,47 m do ponto 29 

segue ate o ponto 30 com rumo de 68°41'43" SE e distancia de 116,42 m todos confrontando com o 

Imovel Objeto da Matricula n° 17.050; do ponto 30 segue ate o ponto 31 com rumo de 68°46'27" SE e 
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distancia de 313,15 m confrontando corn o Imovel Objeto da Matricula n° 55.286; do ponto 31 segue 

ate o ponto 32 corn rumo de 68°45'52" SE e distancia de 221,24 m do ponto 32 segue ate o ponto 33 

corn rumo de 68°47'11" SE e distancia de 72,98 m todos confrontando corn o Imovel Objeto da 

Matricula n° 55.285; do ponto 33 segue ate o ponto 01 corn rumo de 9°01'13" SE a distancia de 62,28 

m confrontando corn a Rua Antonio Batista Rodrigues. O perimetro acima descrito encerra uma area 

de 5,1604 ha." 

Art.6°.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra contigua ao perimetro urbano, corn 

area de 2,0700 hectares de terras, objeto da matricula n. 55.285 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Valdeci Rosseto, corn a seguinte descricao: 

"Um imovel rural (gleba A), corn a area de 2,0700 hectares de terras, sera benfeitorias, corn 

denominacao especial de Sitio Santa Lidia, encravado no geral da Fazenda Balsamo, situada no distrito 

e municipio de Mirassolandia, comarca de Mirassol-SP.. compreendido dentro do seguinte roteiro:-

inicia junto ao marco 6A, no confronto corn o Imovel Rural de propriedade de Amarildo de Oliveira e 

Custadio Hilario, descrito em planta anexa, do marco 6A segue ate o marco 7 corn o Rumo 53°21' SE na 

distancia de 259,50 metros, confrontando corn o Imovel Rural de propriedade de Custodio Hilario, do 

marco 7 segue ate o marco 8 corn o Rumo 05°54' SW no distancia de 84,30 metros confrontando corn a 

Estrada Municipal; do marco 8 segue ate o marco 8A corn o Rumo 54°16' NW no distancia de 294,22 

metros, confrontando corn o Imovel Rural de propriedade de Ginez Gomes; finalmente do marco 8A 

segue ate o marco 6A, inicio da descricao, corn o Rumo 29°18' NE no distancia de 77,56 metros, 

confrontando corn o Imovel Rural de propriedade de Amarildo de Oliveira; por divisas corn cercas de 

arame em todas as perimetrais, fechando assim a poligonal." 

Art.7°.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra contigua ao perimetro urbano, corn 

area de 2,5004 hectares de terras, objeto da matricula n. 55.286 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Amarildo de Oliveira, corn a seguinte descricao: 

"Um imavel rural (gleba B), corn a area de 2,5004 hectares de terras, sera benfeitorias, 

encravado no geral da Fazenda Balsamo, situada no distrito e municipio de Mirassolandia, comarca de 
~) 
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Mirassol-SP, compreendido dentro do seguinte roteiro:- inicia junto ao marco 5A, no confronto corn o 

Imoveis Rural de propriedade de lose Benedito Ponchio e Custodio Hilario, descrito em planta anexa, do 

marco 5A segue ate o marco 6 corn o Rumo 53°40' SE na distancia de 173,53 metros, confrontando 

corn o Imovel Rural de propriedade de Custodio Hilario; do marco 6 segue o marco 6A corn o Rumo 

53°21' SE na distancia de 141,50 metros confrontando corn o Imovel Rural de propriedade de Custodio 

Hilario; do marco 6A segue ate o marco 8A corn o Rumo 29°18' SW na distancia de 77,56 metros, 

confrontando corn o Imovel Rural de propriedade de Valdeci Rossetto; do marco 8A segue ate o marco 

88, corn o Rumo 54°16' NW na distancia de 313,15 metros, confrontando corn o Imovel Rural de 

propriedade de Ginez Gomes; finalmente do marco 88 segue ate o marco 5A, in/do da descricao, corn o 

Rumo 28°24' NE na distancia de 82,84 metros, confrontando corn o Imovel Rural de propriedade de 

lose Benedito Ponchio, matricula 17.050; por divisas corn cercas de arame em todas as perimetrais, 

fechando assim a poligonal." 

Art.8°.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra contigua ao perimetro urbano, corn 

area de 2,4600 hectares de terras, objeto da matricula n. 65.285 do 

Oficial de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Adelson Barbosa, corn a seguinte descricao: 

"Um imovel rural, corn a area de 2,4600 hectares de terras, encravado no geral da Fazenda 

ealsamo, situada no distrito e municipio de Mirassolandia-SP, desta comarca de Mirassol-SP., sera 

nenhuma benfeitoria, cercada corn cercas de arame, compreendido dentro do seguinte roteiro:-

comeca no marco 11E, cravado no confronto corn o imovel rural, matricula 17.050, gleba A, 

remanescente, de propriedade de Jose Benedito Ponchio e o imovel rural de propriedade de Custodio 

Hilario; dal segue corn o rumo 53°40' SE na distancia de 275,97 metros, ate o marco 5A, no confronto 

corn o imovel rural de propriedade de Custodio Hilario; dai segue no rumo 28°24' SW na distancia de 

82,84 metros ate o marco 88 no confronto corn o imovel rural de propriedade de Amarildo de Oliveira; 

dai segue corn o rumo de 54°16' NW na distancia de 51,63 metros, ate o marco 09, no confronto corn o 

imovel rural de propriedade de Ginez Gomes; dai segue corn o rumo 46°46' NW na distancia de 76,00 

metros, ate o marco 10, no confronto corn o imovel rural de propriedade de Ginez Gomes; dai segue 

corn o rumo 70°45' NW no distancia de 123,00 metros, ate o marco 11, no confronto corn o imovel 

rural de propriedade de Ginez Gomes; dai segue corn o rumo 65°15' NW na distancia de 9,39 metros, 

ate o marco 11C, no confronto corn o imovel rural de propriedade de Ginez Gomes, dai segue corn o 
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rumo 22°25' NE na distoncia de 62,46 metros, ate o marco 11D, confrontando corn o Imovel rural, 

matricula 17.050, de propriedade de Jose Benedito Ponchio; dai segue corn o rumo 26°00' NE na 

distoncia de 48,46 metros, confrontando corn o imovel rural, matricula 17.050, de propriedade de Jose 

Benedito Poncho, ate o marco 11E, inicio da descricao." 

Art.9°. Fica incluida no perimetro de Mirassolandia uma gleba de 

terra de expansao urbana, corn area de 2,4200 hectares de terras, 

objeto da matricula n. 64.110 do Oficial de Registro de Imoveis de 

Mirassol, Estado de Sao Paulo, de propriedade de Maria Aparecida 

Gutierre Tiene, corn a seguinte descricao: 

"Um imovel rural (gleba A), corn a area de 2,4200 hectares de terras, encravado no 

geral da Fazenda Balsamo, situada no distrito e municipio de Mirassolandia, comarca de Mirassol-SP., 

sera benfeitorias, contendo somente cercas de arame nas divisas, compreendido dentro do seguinte 

roteiro:- Tern inicio no marco 7, cravado no confronto corn a Estrada Municipal Mirassolandia —

Fazenda Altamira e o imovel rural do Espolio de Waldemar Santos Regonato, seguindo no sentido anti-

horario, corn os seguintes rumos e distancias: no confronto corn o imovel rural, de propriedade do 

Espolio de Waldemar Santos Regonato, 83° 36' NE —161,75 metros encontrando o marco 7° deflete a 

esquerda, no confronto corn o imovel rural (Gleba B), de propriedade de lose Laercio Gutierrez, objeto 

da Matricula n° 64.111, 03°28' NE — 128,34 metros, encontra o marco 5B; deflete a esquerda no 

confronto corn o imovel rural de propriedade de Antonio Ponchio Neto, 87° 33' SO - 201,90 metros, 

encontrando o marco 6; deflete a esquerda, no confronto corn a Estrada Municipal Mirassolandia —

fazenda Altamira, 13°35' SE -141,00 metros, encontra o marco 7; fechando-se a poligonal." 

Art.10.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 

2,3681 hectares de terra, objeto da matricula n. 14.388 do Oficial de 

Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de propriedade 

do Sr. Bianor Paulo de Oliveira Mello, corn a seguinte descricao: 

"Um imovel rural, corn a area de 2,3681 hectares de terras, encravado no geral da Fazenda 

Balsamo, situada no distrito e municipio de Mirassolandia, comarca de Mirassol-SP., contendo corno 

benfeitorias: 2.000 cafeeiros em franca producao, compreendido dentro do seguinte roteiro:- Tern 
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inicio no ponto P-01, localizado no confrontando corn a Estrada Municipal MSL — 354 que de 

Mirassolandia demanda a Tanabi, ponto este distaste em 5,00 metros do eixo, onde confronta corn o 

imovel do matricula n° 35.066, deste cartorio; dai segue no confronto corn o imovel do matricula n° 

35.066 em AZ 288°04'38" e distancia de 382,42 metros encontra o ponto 02; dai segue no confronto 

corn o imovel do matricula n° 35.065, deste cartorio, em Az 288° 18'51" e distancia de 89,07 metros 

ate o ponto 03; dai segue no confronto corn o imovel do matricula n° 29.757 deste cartorio, em AZ 18° 

50'55" e distancia de 53,01 metros ate o ponto 04, que esta localizado no margem do JO descrita 

Estrada Municipal; dai segue margeando esta no sentido Mirassolandia em AZ 107° 52'00" e distancia 

de 288,19 metros ate o ponto 05, segue em Az 107° 47'23" e distancia de 73,21 metros ate o ponto 06, 

ainda margeando a Estrada Municipal em AZ 109° 39'59" e distancia de 25,74 metros ate o ponto 7; 

dai segue em curva para a direita de raio 75,25 metros e desenvolvimento 37,46 metros ate o ponto 

08, ainda margeando a JO descrita Estrada Municipal em AZ 148° 37' 30" e distancia de 64,09 metros 

encontra o ponto 01 em que teve inicio a descricao." 

Art.1l.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 

2,60.90 hectares de terras, objeto da matricula n. 35.062 do Oficial 

de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr.Henrique Rodrigues, corn a seguinte descricao: 

"Gleba 03: Um quinhao de terras, corn a area de 2,60.90 has., encravado no Fazenda 

Balsamo, situado/ no distrito e municipio de Mirassolandia/SP., desta comarca, assim descrito e 

caracterizado: comeca este roteiro no marco "E", cravado nas divisas de Francisco Alves Neto e o 

quinhao 04 de Benedito Antonio do Silva segue confrontando corn este ultimo, corn rumo de 

47°50'00"SW, no distancia de 171,88 metros ate o marco/ P; dai, deflete a direita e segue 

confrontando corn Romeu Solferini Neto, em rumo de 43°17' NO, no distancia de 144,86 metros ate o 

marco D"; deste ponto, deflete novamente a direita e segue confrontando corn o quinhao 02 de Joao 

Vieira Soares, em rumo de 47°39'45" NE. no distancia de 200,31 metros ate o marco "C"; dai, deflete 

mais uma vez a direita e segue confrontando corn Francisco Alves Neto, em rumo de 31°51' SE. no 

distancia de 146,90 metros ate a marco "E", ponto onde teve inicio este roteiro." 

Art.12.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 
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2,4200 hectares de terras, objeto da matricula n. 31.444 do Oficial 

de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo,de 

propriedade do Sr. Luiz Carlos Marques Reis, corn a seguinte 

descricao: 

"Um imovel rural, corn a area de 2,42,00 ha., ou seja 01 alqueire de terra, sera benfeitorias, 

somente cercada de arame em suas divisas, localizado no Fazenda Barra Grande, no distrito e 

municipio de Mirassolandia-SP., deste comarca de Mirassol-SP., dentro das seguintes metro gens, 

divisas e confrontacoes: QUINHAO 01 comeca no marco 12, cravado a margem da estrada municipal 

que liga Mirassolandia a Areia Branca a segue margeando esta estrada nos rumos 192 15' 33" NW —

227,33 metros e 27° 45' 21" NW — 74,41 metros; dai deflete a direita, deixa a estrada a segue 

confrontando corn o imovel de Adalberto Sebastiao de Souza, em rumo 692 48' 38" NE, na distancia de 

167,60 metros; dai deflete novamente a direita a segue confrontando com Anoel Brigatti Massaro em 

rumo 08° 09' 16" SW., na distancia de 333,60 metros ate o marco 12, ponto onde teve inicio este 

roteiro. " 

Art.13.Fica incluida no perimetro urbano do Municipio de 

Mirassolandia uma gleba de terra de expansao urbana, corn area de 

4,59,80 hectares de terras, objeto da matricula n. 56.541 do Oficial 

de Registro de Imoveis de Mirassol, Estado de Sao Paulo, de 

propriedade do Sr. Cleber Eduardo Pereira da Cunha,com a seguinte 

descri.cao : 

"Um imovel rural, com a area de 4,59,80 hectares de terras, encravado no imovel geral 

Fazenda Barra Grande, situada no distrito e municipio de Mirassolandia, comarca de Mirassol-SP, 

contendo apenas pastarias e cercas de arame, compreendido dentro do seguinte roteiro;- inicia no 

confronto com terras remanescentes de Joao Carlos Fernandes a sua mu/her a terras de David 

Pavanete, parte dai no confronto com David Pavanete, com o rumo de 76'13 NW na distancia de 

331,27 metros, dai, deflete a direita a segue no confronto com terras de Leticia de Freitas Sedano, no 

rumo 26 47 43' NE, em uma distancia de 155.51 metros, dai toma o rumo de 76'43' SE, no distancia de 

270,43 metros, confrontando com terras de Antonio de Freitas Assuncao Filho, deste ponto, deflete 

novamente a direita a segue com o rumo 3 56'29' SW, na distancia de 156,31 metros, no confronto 

com terras remanescentes de Joao Carlos Fernandes a sua mu/her, ate encontrar o ponto de partida 

desta descricao." 
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Art.14.Integram a presente lei os memoriais descritivos, plantas dos 

imoveis georreferenciadose Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART) 

n. 28027230220621973 em anexo. 

Art.15.As despesas de execucao da presente lei correcao por conta de 

dotacao propria do orcamento vigente. 

Art. 16.A presente lei entrara em vigor na data de sua publicacao, 

revogadas disposicoes em contrario. 

Mirassolandia/SP, 22 de agosto de 2022. 

Celia Aparecida Fiamenghi dos Santos Matos 

Prefeita de Mirassolandia 
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Projeto de lei Complementar n°  L3 /2022 

Exma. Sra. Presidente da Camara Municipal 

Nobres Vereadores, 
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0 presente projeto tern por objetivo expandir o 

perimetro urbano da cidade, seja mediante inclusao de areas 

contiguas, como tambem de nucleos de expansao urbana, onde se 

verifica o crescimento populacional e/ou sua iminencia e 

necessidade. 

0 crescimento populacional registrado nos ultimos 

anos em diversos nucleos habitacionais, bem como a necessidade 

de atender estas demandas, de edificar casas, abrir ruas, 

instituir areas institucionais e de use publico e de 

regularizar loteamentos já instalados no perimetro do 

Municipio, este ultimo via programa REHURB, demandam a adocao 

de medidas tendentes a normatizacao e legalizacao destas areas. 

A inercia em adotar medidas tendentes a propiciar 

a regularizacao dos loteamentos existentes ou a permitir que 

novos loteamentos se instalem, para que entao a cidade cresca 

de maneira legalizada, significa negligenciar a realidade que 

se revela diariamente. 

0 projeto pretende regularizar loteamentos já 

existentes. Pretende tambem permitir que novos loteamentos 

sejam abertos para atender a demanda e necessidade de 

crescimento de nossa cidade. 

0 Executivo faz seu papel em evidenciar esta 

realidade e trazer a tona necessidade de aumento do perimetro. 

Nao se pode fechar os olhos para a realidade que se mostra, sob 
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pena de negligencia, em manifesta "cegueira voluntaria" que 

permitira nao so um crescimento desordenado, mas tambem ilegal. 

Tal qual ocorreu nas cidades 

Mirassolandia tambem experimentou um crescimento 

nos ultimos 05 anos. Ipigua e Balsamo 

vizinhas, 

populacional 

cresceram 

exponencialmente e isto gracas a expansao do perimetro urbano. 

A mesma marcha deve set adotada por Mirassolandia. 

Ha um aumento na demanda por moradias; sabemos da 

procura de casas para morar e/ou alugar e da inexistencia; 

sabemos que varias pessoas procuram residir em Mirassolandia 

mas desistem porque nao existem casas para vender ou alugar e, 

a despeito de existirem lotes, nao sao em precos acessiveis. 

A existencia de mais e novos loteamentos 

permitira tambem um aquecimento no mercado imobiliario e corn 

isto um aumento na oferta de lotes para aqueles que aqui 

queiram edificar suas moradas; o que, via de consequencia, 

contribuira corn o desenvolvimento economico, comercial e 

financeiro de nossa cidade. 

E necessario o aumento do perimetro para que 

novas edificacoes sejam feitas para abrigar novos moradores. E 

preciso pensar no crescimento de nossa cidade e garantir que 

isto ocorra. 

Tambem e publica e notoria a existencia de 

moradias em locals 

orgaos publicos e 

REHURBs (E ou S), 

que necessitam de regularizacao perante os 

oficial de registro de imoveis, seja via 

ou outras modalidades e que, para tanto, 

primeiro precisam compor o perimetro urbano para depois obterem 

escrituras de registro. Estes loteamentos nao serao 

regularizados se antes nao integrarem o perimetro urbano. 

E consabida a intencao de diversos proprietarios 

de lotearem suas propriedades, sejam em lotes ou chacaras, 
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contribuindo para o crescimento populacional, geracao de 

empregos, aquecimento no comercio local. Para que isto ocorra 

de maneira correta e dentro da legalidade necessario primeiro 

que suas areas passem a integrar o perimetro urbano, sejam como 

areas contiguas ou de expansao urbana. 

Registre-se que a integracao ao perimetro 

urbano e o primeiro passo para que loteamentos sejam feitos de 

forma legal e regular e que para que aqueles já existentes 

sejam regularizados; sem a inclusao destas areas no perimetro 

urbano nao ha como existir novos loteamentos regulares e tao 

pouco sera possivel regularizar os já existentes. 

Lembramos aos nobres vereadores que a 

aprovacao de novos loteamentos ou a regularizadoo dos já 

existentes depende da obediencia de varias normativas, dentre 

elas a Lei Federal n. 6.766/79, da aprovacao municipal, 

estadual, federal conforme o caso, de licenciamento ambiental, 

de aprovacao junto aos orgaos competentes como GRAPROHAB -

GRUPO DE ANALISE E APROVAcAO DE PROJETOS HABITACIONAIS DO 

ESTADO DE SAO PAULO, do registro em cartorios, sendo certo que 

o ingresso no perimetro urbano e o primeiro passo dos muitos 

que virao para o crescimento legalizado de uma cidade. 

Neste sentido, peso apoio aos Nobres 

Vereadores(as) na aprovacao da propositura. 

Sem mais, renovo protestos de consideracao e 

distinto apre~o. 

Atenciosamente, 

Mirassolandia/SP, 22 de agosto de 2022. 

Celia Aparecida Fiamenghi dos Santos Matos 

Prefeita de Mirassolandia 
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