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LEI Nº 1346/2022 
De 03 de agosto de 2022. 

"Autoriza desafetação de imóvel de Uso Especial para processo de desmembramento". 

THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA, Prefeita do 
Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo. 
no uso de suas legais atribuições, etc.; 
FAZ SABER que a Câmara Municipal APROVOU e ela 
sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1º. Fica desafetada da categoria de Uso Especial, a área de 2.000,00 m2, imóvel 
objeto da matrícula 28.808, com registro junto ao Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da 
Comarca de Santa Fé do Sul, destinado a "construção de uma Creche", no município de Nova Canaã 
Paulista, com as seguintes medidas e confrontações: "Inicia-se em um marco cravado na divisa de 
terras da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÃ PAULISTA mat 22.189,junto a terras 
remanescentes da DIRCE RODRIGUES E OUTROS mat 31.270, e Segue confrontando-se a 
esquerda com terras de DIRCE RODRIGUES E OUTROS mat 31.270 com Rumo de 16º 30' 00" 
- NE e distância de 35,00 metros; deflete a direita e segue confrontando a esquerda Avenida 
Sebastião Martinez Perez mat 42.945 (anteriormente terras de DIRCE RODRIGUES E OUTROS 
mat 31.270) com Rumo de 73º 30'00" SE e distância de 53,08 metros; deflete a direita e segue 
confrontando a esquerda com Terras de Luiz Hortêncio Gasques, com rumo de 3º 25'0"- SW na 
distância de 35,92 metros; deflete a direita confrontando a esquerda com terras remanescentes de 
DIRCE RODRIGUES E OUTROS mal 31.270 e com PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANAÃ PAULISTA mat 22.189 com Rumo de 73º30'00" -NW na distância de 61,21 metros, onde 
encontra o marco que deu início a esse levantamento". 

Art. 2º. A área referida no artigo anterior será objeto de desmembramento, dando 
origem a três novas áreas, conforme memorial descritivo. 

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
03 de agos 0 de 2022 
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Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determinada a publicação na imprensa oficial do 
Município. 
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