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PREFFEITURAM
MUNICIPA
ALDEVALEENÇA
ESTA
ADODABA
AHIA
PROCURA
ADORIAG
GERALDOMUNICÍPIO–PGM


PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 077/2020

SPACHO PARA
P
PUB
BLICAÇÃO
O
DES

Pediido de abe
ertura de processo
p
a
administrat
tivo de reg
gularização
o de imóve
el na
mod
dalidade

R
REURB,

requerido

pelaSrªM
MARIANE

SANTOS
S FONSE
ECA,

brassileira, com
merciante, inscrito so
ob o CPF sob o nº 424.659.40
4
05-97, porttador
do RG
R nº 15
57567184, SSP/BA,, casada em 02/04
4/1982, pe
elo regime
e da
comunhão pa
arcial de bens
b

com AIRTO
ON JOSE DA SILV
VA FONSE
ECA,

brassileiro, com
merciante, inscrito sob o CPF nº241.048
8.415-87, p
portador do
o RG
nº 0137949901 SSP/BA,, residente
es e domiciliados na Rua Verea
ador Mazo
ort de
Queiroz Rosass nº 365 - graça, mu
unicípio Va
alença - BA,
B CEP 45
5400-000, com
ende
ereço eletrrônico sob o e-mail: coutoimove
c
eis@yahoo
o.com.br: 0
075988790
0222
Trata
a-se de im
móvel urban
no, com 14
47,76 m2, situado em
m núcleo u
urbano info
ormal
conssolidado, comprovad
c
damente existente
e
antes
a
de 22/12/2016
2
6. O lote está
localizado Rua
a Juvêncio de Resen
nde, nº 171
1, São Feliix, municíp
pio de Vale
ençaBA, CEP 45.400-000, inscrito no cadastrro imobiliá
ário municcipal sob o nº
0103
302106050
001.
O lote tem as medidas confrontaçõ
c
ões descrittas na plan
nta e mem
morial desc
critivo
anexxos, conforrme TRT nº
n BR20200516732, elaborados
e
s e assinad
do pelo téc
cnico
agrim
mensor, Sr.
S Edilson de Souza Argolo, órgão de fiscalizaçção CRT – BA
0047
78517599.
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Sobre o terreno está edificada uma casa residencial, com dois quartos, duas
salas, dois banheiros, cozinha, garagem e área de serviço com área total
construída de 147,76m² conjuntamente avaliado em R$ 150.000,00.

Comissão de Regularização Fundiária recebe o presente requerimento e está o
mesmo em conformidade com a lei, solicita a presente comissão a
publicação desta decisão prévia atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou de
terceiros eventualmente interessados.
Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 08 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 078/2020

SPACHO PARA
P
PUB
BLICAÇÃO
O
DES

Pediido de abe
ertura de processo
p
a
administrat
tivo de reg
gularização
o de imóve
el na
mod
dalidade RE
EURB, req
querido pe
ela A ASSO
OCIAÇÃO DO BOLIV
VIA ESPO
ORTE
CLU
UBE, inscritta no CNP
PJ sob nº 13.146.294
4/0001-06,, nome fan
ntasia BOL
LIVIA
ESP
PORTE CL
LUBE, com
m sede a Rua Gers
son Munizz Ferreira Filho, nº 130,
Bolívvia, Valen
nça/BA, CEP
C
45.40
00-000, re
epresentada pelo se
eu presidente,
ANT
TÔNIO

JO
OSÉ

CAR
RDOZO

DE

CAR
RVALHO,

brasileiro,,

gerente
e

de

supe
ermercado
o, casado, inscrito no
o CPF sob
b o n° 639.850.985-4
49, portado
or do
RG 04.753.55
53-93, SSP/BA, ressidente e domiciliad
do na Rua Lino Sérgio
alença/BA, com ende
ereço eletrrônico sob
b o eRodrigues, nº 37, Baixa Alegre, Va
ardozinho@
@hotmail.ccom, telefo
one (75) 99
9250-8501
mail: antonioca
a-se de im
móvel urbano, imóvel urbano, situado
s
em
m núcleo u
urbano info
ormal
Trata
conssolidado, com
c
área total de 626,55m2
2, localiza
ado na Rua Wence
eslau
Cand
dido da Silva,
S
nº 130, Bolívia
a, Valença
a/BA, CEP
P 45400-000, inscritto no
cada
astro imobiliário municipal sob o nº 01.02.060.0418.002.
O im
móvel tem as medid
das e con
nfrontações
s descritas na plan
nta e mem
morial
desccritivo, ane
exos, confo
orme TRT nº BR 202
200584172
2, elaborad
dos e assinado
pelo técnico agrimensor
a
r, Sr. Edilsson de So
ouza Argollo, órgão d
de fiscaliz
zação
CRT
T – BA 004
478517599
9.
O terreno foi avaliado
a
em
m R$ 160.0
000,00 (cento e sessenta mil re
eais).
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Comissão de Regularização Fundiária recebe o presente requerimento e está o
mesmo em conformidade com a lei, solicita a presente comissão a
publicação desta decisão prévia atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou de
terceiros eventualmente interessados.
Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 08 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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PREFFEITURAM
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ESTA
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PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 079/2020

DES
SPACHO PARA
P
PUB
BLICAÇÃO
O

Pediido de abe
ertura de processo
p
a
administrat
tivo de reg
gularização
o de imóve
el na
mod
dalidade RE
EURB, req
querido peloSr. AIRT
TON JOSE
E DA SILV
VA FONSE
ECA,
brassileiro, com
merciante, inscrito sob o CPF nº
n 241.048
8.415-87, p
portador do
o RG
nº 01379499-0
01, SSP/B
BA, casado
o em 05/04
4/1982, pe
elo regime
e de comunhão
parccial de be
ens com a Sra. MARIANE
M
SANTOS
S FONSEC
CA, brasileira,
comerciante, inscrita so
ob o CPF
F nº 424.6
659.405-97, portado
ora do RG
G nº
0157
75671-84 SSP/BA re
esidentes e domiciliados na Rua
R
Verea
ador Mozart de
Queiroz Rosass, 365, Graça, Mun
nicípio Vale
ença - BA
A, CEP 45
5.400-000, com
ende
ereço eletrônico sob
b o e-mail airton-fon
nseca@ho
otmail.com, telefone (75)
9998
87-6415
Trata
a-se de im
móvel urban
no, situado
o na Rua Vereador
V
M
Mozart
de Q
Queiroz Ro
osas,
365, Graça, Município
M
Valença - BA, CEP
P 45.400-000, com área tota
al de
2
601,,00m , sob
bre o qual está edificcado um im
móvel resid
dencial, co
omposto de
e um
pavimento.
O im
móvel tem as medid
das confro
ontações descritas
d
n
nas
plantas e memo
oriais
desccritivos ane
exos, confo
orme TRT nº BR 202
200772312
2, elaborad
dos e assinado
pelo técnico, Sr.
S Linaldo
o Ferreira Alves Filh
ho, órgão de fiscalizzação CFT
T nº
1766
69561572.
Sobrre o terren
no está edificado um imóvel res
sidencial, com
c
área ttotal constrruída
2
de 435,79m , conjunta
amente avvaliado em
m R$ 560.000,00 (quinhento
os e
sesssenta mil re
eais).
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Descrição do Imóvel: Uma garagem, três quartos, duas salas, uma cozinha,
quatro banheiros, uma dispensa, , um quarto com banheiro, uma piscina, uma
área gourmet,devidamente inscrito no cadastro imobiliário municipal sob o nº
01010330173001.

Comissão de Regularização Fundiária recebe o presente requerimento e está o
mesmo em conformidade com a lei, solicita a presente comissão a
publicação desta decisão prévia atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou de
terceiros eventualmente interessados.
Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 08 de outubro de2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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ALDEVALEENÇA
ESTA
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PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 080/2020
DES
SPACHO PARA
P
PUB
BLICAÇÃO
O

Pediido de abe
ertura de processo
p
a
administrat
tivo de reg
gularização
o de imóve
el na
mod
dalidade REURB,
R
r
requerido
pelo

Sr.

AIRT
TON JOSE DA SIILVA

FON
NSECA, brasileiro, comerciant
c
te, inscrito
o sob o CPF
C
nº 24
41.048.415
5-87,
porta
ador do RG
G nº 01379499-01, SSP/BA,
S
casado em 05/04/198
82, pelo regime
de comunhão
c
parcial de bens co
om a Sra.. MARIAN
NE SANTO
OS FONSE
ECA,
brassileira, com
merciante, inscrita sob
b o CPF nºº 424.659.405-97, po
ortadora do
o RG
nº 01575671-8
84 SSP/BA
A residente
es e domic
ciliados na Rua Verea
ador Moza
art de
Queiroz Rosass, 365, Graça, Mun
nicípio Vale
ença - BA
A, CEP 45
5.400-000, com
ende
ereço eletrônico sob
b o e-mail airton-fon
nseca@ho
otmail.com, telefone (75)
9998
87-6415
Trata
a-se de im
móvel urba
ano, O lote
e está situ
uado na Rua
R
Ruth C
Coelho Borges,
esqu
uina com a Rua Marechal Inocêncio Ga
alvão de Queiroz
Q
(an
ntiga Rua São
Paulo), 258, Lotes
L
25 e 26, quadra
a 37, Lotea
amento Cidade Nova
a, Graça, CEP:
C
4540
00-000, Valença/BA
V
A, com árrea total de
d 536,28
8m2, sobre
e o qual está
edificado um im
móvel com
mercial, com
mposto de um pavimento.
O im
móvel tem as medid
das confro
ontações descritas
d
n
nas
plantas e memo
oriais
desccritivos ane
exos, confo
orme TRT nº BR 202
200773419
9, elaborad
dos e assinado
pelo técnico, Sr.
S Linaldo
o Ferreira Alves Filh
ho, órgão de fiscalizzação CFT
T nº
1766
69561572.
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Sobre o terreno está edificado um imóvel comercial, com área total construída
de 536,28m2, conjuntamente avaliado em R$ 690.000,00 (seis centos e
noventa mil reais).
Descrição do Imóvel: Arena de esportes com campo de futebol sintético, bar,
dispensa e quatro banheiros,devidamente

inscrito no cadastro imobiliário

municipal sob o nº 010103301190001.

Comissão de Regularização Fundiária recebe o presente requerimento e está o
mesmo em conformidade com a lei, solicita a presente comissão a
publicação desta decisão prévia atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou de
terceiros eventualmente interessados.
Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 09 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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PREFFEITURAM
MUNICIPA
ALDEVALEENÇA
ESTA
ADODABA
AHIA
PROCURA
ADORIAG
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PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 081/2020

DES
SPACHO PARA
P
PUB
BLICAÇÃO
O

Pediido de abe
ertura de processo
p
a
administrat
tivo de reg
gularização
o de imóve
el na
mod
dalidade REURB,
R
r
requerido
pelaSrª TATIVA
T
C
CAROLINA
A DA SILVA
TELES, brasile
eira, biomédica, soltteira, inscrrito sob o CPF nº 04
48.735.355
5-22,
RG nº 15198
8231-77 SSP/BA, re
esidente e domicilia
ada na Avvenida Antônio
Carlo
os Magalhães, 30
00, São Félix, 45
5400-000, Valença/BA, ende
ereço
eletrrônico sob o e-mail re
eurb.bahia
a@gmail.co
om; telefon
ne (75) 999
981-2093
Imóvvel urbano
o, om área
a total de 232,86 m2, localiza
ado na Avvenida Antônio
Carlo
os Magalh
hães, 506, São Félixx, Município
o de Valen
nça/BA, CEP 45400--000;
inscrrito no cad
dastro imob
biliário mun
nicipal sob
b o nº 0103
303107910
001.
O im
móvel tem
m as med
didas conffrontações descritass na plantta e mem
morial
desccritivo anexxos, confo
orme TRT nº BR 202
200760358
8, elaborad
dos e assinado
pelo técnico ag
grimensor,, Sr. Linald
do Ferreira
a Alves Filh
ho, órgão de fiscaliz
zação
CRT
T – BA 004
478517599
9.
Sobrre o terreno está edificada
e
u imóvel comercia
um
al compostto de térrreo e
prim
meiro andarr, sendo: té
érreo um galpão
g
com
mercial e primeiro
p
an
ndar um ga
alpão
2
comercial com
m área tota
al construíd
da de 465,,72m , con
njuntamente avaliado
o em
R$ 600.000,00
6
0 (seis cen
ntos mil re
eais).

Com
missão de Regulariza
R
ação Fundiária recebe o presen
nte requerimento e está o
mesmo em conformida
c
ade com a lei, so
olicita a presente comissã
ão a
esta decis
são prévia
a atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
publicação de
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3.045/2019, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
publicação para manifestação e/ou impugnação, seja de confrontantes ou de
terceiros eventualmente interessados.
Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 08 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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PREFFEITURAM
MUNICIPA
ALDEVALEENÇA
ESTA
ADODABA
AHIA
PROCURA
ADORIAG
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PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 082/2020

SPACHO PARA
P
PUB
BLICAÇÃO
O
DES
Pediido de abe
ertura de processo
p
a
administrat
tivo de reg
gularização
o de imóve
el na
mod
dalidade REURB,
R
r
requerido
pela Srª JIDALMA
A DE SO
OUSA GÓ
ÓES,
brassileira, maio
or, divorcia
ada, empre
esária, insc
crito no CP
PF sob o n
nº 273.059.45587, portador do
d RG nº 01.237.05
58-43, SS
SP/BA, ressidente e domiciliada na
Álva
aro Maciel, nº 737, São
S Félix, Valença/BA
V
A, CEP 45
5.400-000, com ende
ereço
eletrrônico sob o e-mail: coutoimove
c
eis@yahoo
o.com.br; (75)98879
90222
Um imóvel urrbano: um
m terreno, sem iden
ntificação numérica, com área
a de
168,09m² e perímetro
de 58,24
p
4, sobre o qual esstá edifica
ada uma casa
dencial co
omposta: dois
d
pavim
mentos se
endo o té
érreo, 1 g
galpão co
om 1
resid
escrritório,

e 1 banheirro, no prim
meiro anda
ar, 1 suite
e, 2 quarto
os, 1 banheiro

socia
al, 1 sala, 1 cozinha
a, área de serviço e varanda,
v
c
com
área ttotal constrruída
de 336,18m²,
3
situado na
n Álvaro Maciel, nº
n 737, Ja
acaré, Valença/BA, CEP
45.4
400-000,

inscrito

no

cada
astro

imo
obiliário

municipal

sob

o

nº

01.0
03.034.013
32.001, con
njuntamentte avaliado
o em R$ 23
30.000,00.
Com
missão de Regulariza
R
ação Fundiária recebe o presen
nte requerimento e está o
mesmo em conformida
c
ade com a lei, so
olicita a presente comissã
ão a
publicação de
esta decis
são prévia
a atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
3.04
45/2019, concedendo
c
o o prazo
o de 30 (trinta)
(
dias a parttir da data
a da
publicação para manifesstação e/o
ou impugna
ação, seja
a de confro
ontantes ou
o de
terce
eiros eventtualmente interessad
dos.
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Havendo impugnação ou manifestação devidamente protocolada na PGM, a
Comissão decidirá sobre o pleito.
Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, sem impugnação ou manifestação retorne
à Comissão para decisão final.
Valença – Bahia, 08 de outubro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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