
 

PARECER  DA  COMISSÃO  DE  JUSTIÇA  E  REDAÇÃO 

Projeto de Lei nº 036/2022 – EXECUTIVO  

 

 

 

 A Comissão Permanente de Justiça e Redação, reunida na forma regimental, com base 

nos artigos 71 e parágrafo 4º do artigo 77 do Regimento Interno, para apreciar o projeto acima 

mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa no dia 

20/04/2022 (quarta-feira), com pedido de urgência e sessão extraordinária e encaminhado 

para parecer. 

 

 O projeto visa doar, sem encargo, um imóvel de propriedade da municipalidade 

(matrícula nº 19.342), denominado parte da quadra 17, do Loteamento Residencial “Jardim São 

Jorge”, com a frente para a rua 13 (Arnaldo Bonifácio de Assis), com uma área de 480,50 metros 

quadrados. 

 

 Em um breve histórico da documentação acostada no projeto observamos que a  Lei 

Municipal nº 2.621, de 18 de dezembro de 2001, no artigo 1º desafetou do Sistema de Lazer do 

Loteamento “Jardim São Jorge”,  1.250,00 metros quadrados de uma área total que era de 

7.430,17, conforme texto abaixo: 
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 Em 22 de fevereiro de 2002, a Municipalidade, mediante Termo Administrativo de 

Permissão de Uso de Bem Público, cedeu por 20 anos, à Cúria Metropolitana a área total de 

1.2000,00, que fora objeto da desafetação, vejamos: 

 

 Nas disposições finais do referido termo de permissão, ficou constando no item 5, o 

seguinte: 
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 A base legal para a permissão de uso da área desafetada foi o dispositivo contido no 

artigo 2º da citada Lei Municipal nº 2.621, de 18 de dezembro de 2001, a saber: 

 

 

 

 Posteriormente, da área desafeta (1.200,00 m2) o Executivo Municipal, separou 480,50m2 

e solicitou ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca a abertura de uma matrícula (19.342), 

o que ocorreu em 06 de novembro de 2019, conforme segue abaixo: 
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 Portanto, a Cúria Metropolitana de Ribeirão Preto-SP., receberá a título de doação o 

imóvel descrito e objeto da matrícula acima. 

 A municipalidade no § 1º do artigo 1º do projeto, indica a natureza compensatória: 
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 Tal dispositivo está contido na matéria tendo em vista que a Comunidade Missionária 

Providência Santíssima, cedeu e transferiu em caráter irrevogável e irretratável os direitos 

possessórios de um imóvel urbano situado na cidade de Jardinópolis-SP, havido de terceiros, 

para a Arquidiocese de Ribeirão Preto-SP., situado na rua Armando Davi, nº 417, bairro Vila 

Reais, em 19 de novembro de 2015, conforme segue abaixo: 

 

 Por força da regularização fundiária ocorrida através do Programa Cidade Legal, criado 

pelo Governo do Estado de São Paulo, o imóvel acima (rua Armando Davi, nº 417, bairro Vila 

Reais), recebeu a matrícula nº 17.880 junto ao CRI local, mas em nome da Prefeitura 

Municipal de Jardinópolis, incorporado ao patrimônio público municipal e está destinado à 

Secretaria Municipal de Assistência Social, o que corrobora a natureza compensatória prevista 

no § 1º do art. 1º do projeto, vejamos a matrícula do CRI: 
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 Assim, podemos dizer - grosso modo - que ocorreu uma troca de imóveis entre a 

municipalidade e a Cúria Metropolitana, acompanha a matéria laudos de avaliações. 

 O projeto preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bem como, os da 

constitucionalidade.  

 Assim, a comissão entende que o projeto de lei   nº 036/2022, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenário, devendo a oportunidade e conveniência ser analisado por cada 

Vereador. 

   ESTE É O NOSSO PARECER. 

   Jardinópolis, 26 de abril de 2022. 

 

 

Relator: JOSÉ EDUARDO GOMES JÚNIOR - (FOFO) 

 

 

Presidente:   LEANDRO MORETTI SERRANO                        Membro: EDSON ROGÉRIO VIZU 
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27 abr 2022, 10:27:36 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número ecd73b6d-7fc9-4dd3-bfe6-

2267b9b9537b. Data limite para assinatura do documento: 27 de maio de 2022 (10:26).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 abr 2022, 10:27:43 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

vizudobanco@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email

(via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Edson Rogério Vizu e CPF 130.053.548-22.

27 abr 2022, 10:27:43 Operador com email procuradorjuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo José Eduardo Gomes Junior e CPF 303.962.998-06.
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191.246.24.51. Componente de assinatura versão 1.254.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

28 abr 2022, 09:37:32 José Eduardo Gomes Junior assinou. Pontos de autenticação: email

joseeduardofofo@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 303.962.998-06. IP:
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