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LEI N.° 2.355, DE 14 DE JUNHO DE 2018. 

"Dispoe sabre a desafetaçao de area que especifica e da 

outras pro vidéncias". 

CELSO DA SILVA. Prefeito Municipal de Severinia. Estado de 

São Paulo, no uso de suas atribuiçOes legais. 

PAZ SABER que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e 

promulga a seguinte lei: 

Artigo 1 0  - Fica desafetada de sua destinaçao original, uma area 

pertencente ao Municipio de Severinia, remanescente do alinhamento da Rua Dr. 

Saiornão Galib Tannuri, Lindeira ao Lote 6. da Quadra "5', do Jardirn Primavera. que 

assim se descreve e caracteriza, conforme planta e memorial descritivo: 

"Area pUblica remanescente da Rua Dr. Salomao Galib Tannuri, lindeira ao 

Lote no 06, da Quadra 05, do Jardim Primavera II: Uma area rernanescente. 

medindo e confrontando da seguinte forma: 'tern iniclo na Rua Dr. Saiornao 

Galib Tannuri na confrontação corn o Lote no 06 e Lote no 07. dai segue em linha 

reta confrontando corn a Rua Dr. Salornao Gatib Tannuri e o Late no 06. numa 

distância de 616 metros (seis metros e dezesseis centimetros). ate atingir a 

confrontaçao corn a Area Institucional. dai deflete a direita em uma distância de 

5.00 metros (cinco) de quern da rua olha para o novel. dai segue nurna 

distância de 350 metros (trés metros e cinquenta centimetros) ate encontrar a 

inicio desta descricão. encerrado uma area de 8.75 metros quadrados (alto 

metros e setenta e cinco centirnetros)". 

Artigo 20  - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ao senhor Abilio de 

Souza Pires e sua esposa. se  casado for. proprietário do Lote 6. da Quadra "5". do 

Jardim Frirnavera, a area descrita no artigo 10  desta Lei. pelo preco de RS 3.831,82 (trés 

mil, oitocentos e trinta e urn reals e oitenta e dois centavos), encontrado na avaliação 

judicial realizada nos autos do processo n.° 1002872-13.2015.8.26.0400. devidamente 
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mente, nos termos do artigo 94, § 2 0, da Lei Organica do Municipio 

iso I, alinea "d" e § 30, do artigo 17 da Lei n.° 8.666 /1993. 

30 - Fica desafetada de sua destinaçâo original, urna area 

pertencente ao Municipio de Severinia, remanescente do alinhamento da Rua Dr. 

Salomâo Galib Tannuri, Lindeira ao Lote 13, da Quadra "4", do Jardim Primavera, que 

assim se descreve e caracteriza, conforme planta e memorial descritivo: 

"Area pUblica remanescente da Rua Dr. Salornao Galib Tannuri, lindeira ao 

Lote n° 13, da Quadra 04, do Jardim Primavera II: Uma area remanescente, 

medindo e confrontando da seguinte forma: "tern início no cruzamento da Rua 

Dr. Salomao Galib Tannuri cam a Rua Ademar Schenten na confrontaçâo corn 

do Lote n° 13, dal segue em linha reta confrontando cam a Rua Dr. Salomâo 

Galib Tannuri e o Lote n° 13, numa distância de 21,00 metros (vinte e urn 

metros), dai deflete a direita em uma distância de 21,60 metros (vinte e urn 

metros e sessenta centimetros) de quem da rua olha para o irnOvel, dai segue 

numa distância de 1,50 metros (urn metro e cinquenta centirnetros) ate encontrar 

o inicio desta descdção, encerrado uma area de 10,02 metros quadrados (dez 

metros e dois centimetros)". 

Artigo 40 - Flea o Poder Executivo autorizado a alienar ao senhor Nilson 

Correia Moreira e sua esposa Sandra Ferreira Moreira, proprietários do Late 13, da 

Quadra "C, do Jardim Primavera, a area descrita no artigo 30  desta Lei, pelo preço de R$ 

4.303,82 (quatro mil, trezentos e trés reais e oitenta e dois centavos), encontrado na 

avaliação judicial realizada nos autos do processo n.° 1002872-13.2015.8.26.0400, 

devidamente atualizada rnonetariamente, nos termos do artigo 94, § 2 0, da Lei Organica 

do Municipio de Severinia e do inciso I, alinea "d" e § 3 0, do artigo 17 da Lei n.° 8.6661 

1993. 

Artigo 50 - Fica desafetada de sua destinação original, urna area 

pertencente ao Municipio de SeverInia, remanescente do alinhamento da Rua Dr. 

Salomao Galib Tannuri, Lindeira ao Lote 23, da Quadra "4", do Jardim Primavera, que 

assim se descreve e caracteriza, conforme planta e memorial descritivo: 

"Area pUblica remanescente da Rua Dr. Salomäo Galib Tannuri, lindeira ao 

Lote no 23 da Quadra 04 do Jardim Primavera II: Urna area remanescente, 

nsEvtRi'NFAda seguinte forma: "tern inicio no 
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Dr. Salomao Galib Tannuri corn a Rua Trinidad Manzano Borges na 

confrontaçâo corn o Lote no 23 e Lote no 24, dai segue em linha reta 

confrontando ainda cruzamento da Rua Dr. Salomao Galib Tannuri corn a Rua 

Trinidad Manzano Borges e o Lote no 23. nurna distância de 5,83 metros (cinco 

metros e oitenta e trés centimetros), dai deflete a direita em uma distancia de 

5.00 metros (cinco) de quern da rua olha para o imôvei. dai segue numa 

distância de 3.00 metros (trés metros) ate encontrar a inicio desta descrição. 

encerrado uma area de 7.50 metros quadrados (sete metros e cinquenta 

centimetros)". 

Artigo 60  - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar ao senhor João 

Pozelli e sua esposa Luiza Panella Pozelli. proprietârios do Lote 23. da Quadra "4'. do 

Jardim Primavera. a area descrita no artigo 50  desta Lel, pelo preço de R$ 3.34772 (trés 

mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e dois centavos). encontrado na avaiiação 

judicial realizada nos autos do processo fl. 0  1002872-13.2015.8.26.0400, devidamente 

atualizada monetariamente. nos termos do artigo 94. § 2 1 . da Lei Orgânica do Municipio 

de Severinia edo inciso I, alinea "d" e § 3 0 . do artigo 17 da Lei fl. 0  8.666 / 1993. 

Artigo 70 - Fica desafetada de sua destinaçao original, uma area 

pertencente ao Municipio de Severinia, remanescente do alinhamento da Rua Dr. 

Salomao Galib Tannuri. Lindeira ao Lote 24. da Quadra '4, do Jardim Primavera. que 

assim se descreve e caracteriza. conforme planta e memorial descritivo: 

"Area pUblica remanescente da Rua Dr. Sa!omao Galib Tannuri, lindeira ao 

Lote no 24, da Quadra 04, do Jardim Primavera Il: Uma area remanescente, 

medindo e confrontando da seguinte forma: "tern inicio no cruzamento da Rua 

Dr. Salomao Galib Tannuri corn a Rua Trinidad Manzano Borges na 

confrontaçâo corn o Lote no 23 e Lote no 24, dai segue em linha reta 

confrontando ainda corn a Rua Dr. Salomao Galib Tannuri e o Lote no 24, numa 

distância de 25.50 metros (vinte e cinco metros e cinquenta centimetros). dai 

deflete a esquerda em uma distância de 28,43 metros (vinte e oito metros e 

quarenta e trés centimetros) de quem da rua olha para o novel. dai segue numa 

distancia de 3.00 metros (trés metros) ate encontrar a inicio desta descriçao, 

encerrado uma area de 33.00 metros quadrados (trinta e trés metros)". 
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Artigo 80  - Fica o Pocler Executivo autorizado a alienar ao senhor Roberto 

Ikparecido mocha e sua esposa Sonia Maria Secchieri Rocha, proprietarios do Lote 24, da 

Quadra "4", do Jardim Primavera, a area descrita no artigo 70  desta Lei, pelo preço de R$ 

12.215,13 (doze mu, duzentos e quinze reais e treze centavos), encontrado na avaliação 

judicial realizada nos autos do processo n.° 1002872-13.2015.8.26.0400, devidamente 

atualizada monetariamente, nos termos do artigo 94, § 2 0 , da Lei Organica do MunicIpio 

de SeverInia e do inciso I, alinea "d" e § 3 0, do artigo 17 da Lei n.° 8.666/1993. 

Artigo 90  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposiçOes em contrãrio. 

Severirtia-SP, em 14 de Junho de 2018. 

CELSO DA SILVA 

Prefeilo 

Eu Eliana Terezinha Pagiato, na qualidade de Escriturária, respectivamente provi o 
registro na Secretaria Municipal e publiquei no Diário Oficial Eletronico desta 
Municipalidade 

ELIANA T AGIATO 

ESCRITU'MARIA 
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