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em doação terreno que especifica e de
propriedade de Antônio Moreira Pinto e sua esposa”

ARISTEU BRAIANI, Presidente da Câmara Municipal de Alfredo Marcondes,
Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal
APROVOU, o seguinte Projeto de Lei :

Artigo 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber em doação, sem
custos financeiros para o município, áreas de terras, sendo doador o senhor Antônio
Moreira Pinto, portador do RG 6.674.316/SSP/SP, CPF 689.377.098/72, e sua esposa
Elsa Senna Moreira, R.G n. 10.288.992-2 SSP/SP, CPF 263.011.538-04, inserida em
área maior matriculada sobre nº 54.111, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de
Presidente Prudente-SP, com as seguintes divisas e confrontações:
Um imóvel rural, com área de 1.340,00 metros quadrados, encravado na Fazendo
Montalvão, Núcleo Colonial Álvares Machado, no município de Alfredo
Marcondes-SP, destacado do Sítio São Judas Thadeu, assim descrito: inicia-se no
ponto 4Q, cravado na divisa com a Área-1 e a área-3, doada à Prefeitura de
Alfredo Marcondes, segue rumo 84º12’14 NE em 67.00 metros até o ponto 4R;
deflete a direita e segue o rumo 05º38’11” NE e distância 20.00 metros até o ponto
4T; deflete a direita e segue rumo, 84º12’14” SE e distância 67.00 metros até o
ponto 4U; daí deflete a direita e segue rumo 05º47’46” SE em 20.00 metros até o
ponto 4Q, ponto de partida, confrontando do ponto 4Q ao ponto 4R com Área-3,
doada à Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes;
do ponto 4R ao ponto 4T com Área Remanescente-2, de propriedade de Antonio
Moreira Pinto; do ponto 4T ao ponto 4U com Área Remanescente-2, de

propriedade de Antonio Moreira Pinto; e finalmente do ponto 4U ao ponto 4Q,
com a Área-1, doada à Prefeitura Municipal de Alfredo Marcondes.

Artigo 2º - A área mencionada no artigo anterior se destinará a construção de uma
creche escola.
Artigo 3º - Fica o Poder Executivo em função da doação a assumir as despesas
decorrentes da transferência, Escritura e Registros pertinentes.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Câmara Municipal de Alfredo Marcondes, aos 18 de março de 2014.

Aristeu Braiani
Presidente

Walter Carneiro da Silva
1º Secretário

Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal, afixado no lugar de costume
devidamente arquivado no cartório de registro civil e anexo desta cidade aos 18 de
março de 2014.

