
Autoriza o Município de Jaboticabal a receber
em  doação,  bem  imóvel  de  propriedade  da
Fazenda do Estado de São Paulo. 

Art. 1º  Fica o Município de Jaboticabal, autorizado a receber

em doação da Fazenda do Estado de São Paulo, um terreno de conformação

irregular,  denominado de Gleba “A”,  parte de uma área maior,  localizado à

Avenida  Eduardo  Zambianchi,  n.º101,  nesta  cidade,  distrito,  município  e

comarca de Jaboticabal, Estado de São Paulo, cujas medidas, confrontações e

demais características são as seguintes: Têm início pelo ponto número “01”

(um), assinalado em planta anexa e cravado no vértice formado entre a via

pública  denominada  de  Avenida  Ayrton  Senna,  o  prédio  comercial,  sem

numeração,  o  qual  faz  frente  para  a  Rua  Jaime  Ribeiro,  propriedade  de

Ernesto Sitta, e a área em descrição; daí, segue pelo alinhamento da Avenida

Ayrton Senna, com o rumo de 48º (quarenta e oito graus), 35' (trinta e cinco

minutos) e 09” (nove segundos) NE (Nordeste), em uma distância de 82,87 m

(oitenta e dois metros e oitenta e sete centímetros), até ao ponto denominado

de número “2”  (dois);  daí,  defletindo à  esquerda e  segue por  um arco  de

desenvolvimento com 5,27 m (cinco metros e vinte e sete centímetros) e arco

esse proveniente da concordância de um raio igual a 15,69 m (quinze metros e

sessenta e nove centímetros), até ao ponto denominado de número “3” (três);

daí, segue por uma linha reta com o rumo de 29º (vinte e nove graus), 21'

(vinte  e  um  minutos)  e  04”  (quatro  segundos),  NE  (Nordeste),  em  uma

distância de 20,26 m (vinte metros e vinte e seis centímetros), até o ponto

número “04”  (quatro),  confrontando  pela  esquerda  nestas  últimas três  (03)

faces com a via pública denominada de Avenida Ayrton Senna; daí, defletindo

à direita e segue com o rumo de 69º (sessenta e nove graus), 55' (cinquenta e

cinco minutos) e 03” (três segundos),  NE (Nordeste),  em uma distância de

6,72 m (seis metros e setenta e dois centímetros), até o ponto número “05”
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(cinco); daí, segue defletindo à esquerda por um arco de desenvolvimento com

20,57  m  (vinte  metros  e  cinquenta  e  sete  centímetros),  e  arco  esse

proveniente  da concordância  de  um raio  igual  a  63,89 m (sessenta  e três

metros e oitenta e nove centímetros), até ao ponto número “06” (seis); daí,

segue por uma linha reta com o rumo de 48º (quarenta e oito graus), 31' (trinta

e um minutos) e 11” (onze segundos) NE (Nordeste), em uma distância de

13,14 m (treze metros e catorze centímetros), até o ponto número “07” (sete),

confrontando  pela  esquerda  nestas  últimas  três  (03)  faces  com  a  Rua

Professor Valdir Pedro Morano; daí, defletindo à direita e segue por um arco

de  desenvolvimento  com  17,98  m  (dezessete  metros  e  noventa  e  oito

centímetros),  e arco esse proveniente da concordância de um raio igual  a

9,00  m (nove  metros),  até  ao  ponto  número “08”  (oito),  confrontando pela

esquerda com o ponto de esquina entre a Rua Professor Valdir Pedro Morano

e a Avenida Eduardo Zambianchi; daí, segue com o rumo de 16º (dezesseis

graus), 58' (cinquenta e oito minutos) e 42” (quarenta e dois segundos), SE

(Sudeste),  em uma distância  de  53,07  m (cinquenta  e  três  metros  e  sete

centímetros), até ao ponto número “8A” (oito e letra A); daí, defletindo à direita

e  segue com o  rumo de 72º  (setenta  e  dois  graus),  58'  (cinquenta  e  oito

minutos)  e  18”  (dezoito  segundos),  SW  (Sudoeste),  em  uma  distância  de

146,83  m  (cento  e  quarenta  e  seis  metros  e  oitenta  e  três  centímetros,

confrontando pela esquerda com a Gleba “B” e, chegando assim ao lugar do

início da presente descrição; perfazendo o terreno a área de 5.021,34 metros

quadrados  (cinco  mil,  vinte  e  um  metros  e  trinta  e  quatro  centímetros

quadrados)”.

 

            Parágrafo Único. A área de que trata o "caput" deste artigo, encontra-
se matriculada junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Jaboticabal, objeto 
de parte  da Matrícula 6.300. 
 

            Art. 2º  O imóvel a ser doado destinar-se-á a instalação das 
dependências de secretarias, departamentos e setores municipais, para 
melhor atender as necessidades do município. 
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            Art. 3º  As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotação
orçamentária própria, suplementada se necessário. 
 

            Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 04 de janeiro de 2022.
 
 
 

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito Municipal
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ANEXO I
 

 

 

                                                                                  
Rua Barão do Rio Branco, 765  - CEP: 14870-330 – Jaboticabal-SP

Fone: 16.3209.9477 - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 

 Excelentíssima Senhora Presidente:
 

Temos a honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e
dignos Pares para exame, discussão e votação, o anexo projeto de lei  que
Autoriza  o  Município  de  Jaboticabal  a  receber  em doação,  bem imóvel  de
propriedade da Fazenda do Estado de São Paulo.
Durante  várias  tratativas  junto  ao Governo  do  Estado de  São Paulo,  mais
especificamente com o Governador João Dória, o Vice Governador Rodrigo
Garcia, o Secretário de Agricultura Itamar Borges, que gentilmente, a pedido
do Deputado Ricardo Madalena,  atendeu a reivindicação de utilização pelo
Município de Jaboticabal-SP, em relação ao Prédio onde estava instalada a
“Defesa Agropecuária”,  sito a Avenida Eduardo Zambianchi, SGT nº 3833,
Jaboticabal – SP.
 
Na data de 21/12/2021, recebemos, através da Secretaria de Planejamento,
um  Pedido  do  Núcleo  de  Engenharia  da  Secretaria  de  Agricultura  e
Abastecimento do Estado (SR. CLEUSA M. F. CSIPAI), um e-mail requisitando
que o Município apresentasse Lei Municipal, autorizando o Município receber
imóvel da Fazenda do Estado de São Paulo por doação.
 
Este imóvel  será de extrema importância ao Município,  visto que o mesmo
além  de  excelente  localização,  é  um  prédio  que  poderá  alocar  algumas
secretarias, fazendo com que ocorra uma remodelação dos prédios públicos
Municipais, acarretando assim economia de alugueis e de custos para que as
Secretarias e Departamentos Municipais possam funcionar corretamente.
 
O Município, com investimento próprio, demoraria anos para ter condições de
adquirir ou construir um prédio deste porte, sendo que a gentileza que está
sendo realizada pelo Estado, é um ato pelo qual o Município de Jaboticabal
será  eternamente  grato,  pois  além  de  trazer  a  economicidade,  trará  uma
melhor qualidade de atendimento ao cidadão Jaboticabalense.
É  precisamente  esse,  o  objetivo  desse  projeto  de  lei  que  ora  submeto  à
elevada apreciação desse Poder Legislativo. 
 
Dessa forma, contando com a costumeira eficiência no trato dos assuntos de
interesse público, aguardamos a aprovação do projeto na forma proposta para
atender ao fim colimado.

Atenciosamente,

EMERSON RODRIGO CAMARGO
Prefeito Municipal 
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                          Pre fe i tu ra  Mun ic ipa l  de  Jabo t i caba l 

 

OF.SEC. Nº 05/2022 

Jaboticabal, aos 04 de janeiro de 2022. 

 

Excelentíssima Senhora Presidente: 

 

Encaminho a Vossa Excelência, a fim de submeter à elevada apreciação 

dessa Colenda Casa, o incluso Projeto de Lei que Autoriza o Município de Jaboticabal a 

receber em doação, bem imóvel de propriedade da Fazenda do Estado de São Paulo; 

solicitando a realização de sessão extraordinária para votação e que sua tramitação 

seja em regime de urgência especial, com fundamento no artigo 133 do Regimento 

dessa Casa, com dispensa das exigências regimentais, a fim de evitar prejuízos ou perda 

de sua oportunidade. 

 

  Na certeza de merecer a especial atenção de Vossa Excelência, 

aproveitamos o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta 

consideração. 

 

 

 

EMERSON RODRIGO CAMARGO  

Prefeito Municipal 

 

 

 

À 

Excelentíssima Senhora 

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI  

DD. Presidente da Câmara Municipal de 

Jaboticabal/SP. 
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