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PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 093/2020

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
re
equerido peloSr.CÉ
ÉLIA MAURA SANT
TOS CAR
RDIM,
brassileira, cassada, apo
osentada, portadora
a da céd
dula de identidade
e nº
0123
37015-03 SSP/BA e CPF nº 218.222.7
715-68, ressidente e domiciliado na
Rua 04, nº 98,
9
Vila Operária,
O
Bairro de
e São Felix, neste município
o de
Vale
ença/BA, so
ob endereçço eletrôniico herberttps@hotma
ail.com,
um imóvel urb
bano, com área total de 340,0
00m² (treze
entos e qu
uarenta metros
quad
drados), situado em núcleo urb
bano inform
mal consoliidado, com
mprovadam
mente
existtente ante
es de 22/12/2016. O lote está
á localizado, compro
ovadamentte na
Rua Daniel Ricardo
R
Pa
assos, s/nºº, Bairro da
d Bolívia, sede do
o município de
Vale
ença - BA, CEP: 45.400-000, sobre
s
o qu
ual esta ed
dificada um
m comerciio no
piso térreo e uma casa
a residenccial no prrimeiro pavvimento, ccom área total
consstruída de 00,00 m²² (metros quadrados
s), inscrito
o no cadastro imobiiliário
mun
nicipal sob o n· 01020
064102600
01
O im
móvel tem medidas e confron
ntações de
escritas na planta e no mem
morial
desccritivo, ane
exados a este processo, co
onforme TRT n. BR
R20200516
6689,
elaborados e assinadoss pelo ressponsável técnico, o Sr. Edilson de Souza
Argo
olo, Técnicco Agrimen
nsor, com órgão
ó
de fiscalização
o CRT - BA
A 00478517599
A Co
omissão de
e Regularizzação Fun
ndiária rece
ebe o presente reque
erimento e está
o mesmo
m
em
m conformidade com
m a lei, solicita
s
a presente
e comissã
ão a
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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, 05de novembro 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 094/2020

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
re
equerido pela Srª. MANUEL
LLA PERD
DIGÃO SILVA
PER
REIRA, bra
asileira, casada, psiccóloga, porrtadora da cédula de
e identidad
de nº
11.3
395.726-28
8 SSP/BA e CPF nº 838.144.1
185-49, residente e domiciliad
da na
Rua Luiz Edua
ardo Maga
alhães, 254, Apto 21
14, Bairro Jardim Grrimaldi, atrravés
do endereço
e
e
eletrônico
h
herbertps@
@hotmail.co
om,
imóvvel urbano
o, com áre
ea total de
d 350,00m
m² (trezen
ntos e cinquenta metros
quad
drados), situado em núcleo urb
bano inform
mal consoliidado, com
mprovadam
mente
existtente ante
es de 22/12/2016. O lote está
á localizado, compro
ovadamentte no
Lote
eamento Morada
M
No
obre – Gle
eba “A-1”, Lote nº 46,
4 Distrito
o do Gua
aibim,
mun
nicípio de Valença
V
- BA, CEP: 45.400-0
000, sem edificações
e
s e inscritto no
cada
astro imobiliário municipal sob o n· 02010
012128500
01.
O im
móvel tem medidas e confron
ntações de
escritas na planta e no mem
morial
desccritivo, ane
exados a este processo, co
onforme TRT n. BR
R20200594
4017,
elaborados e assinadoss pelo ressponsável técnico, o Sr. Edilson de Souza
Argo
olo, Técnico Agrim
mensor, com
c
órgã
ão de fisscalização CRT - BA
0047
78517599.
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Em detalhamento, sobre o terreno que possui área total de 350,00m² (trezentos
e cinquenta metros quadrados), sem edificações e avaliado em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
A 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, 05 de novembro 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 095/2020

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
re
equerido peloSr.CA
AIO SIVA DE JESUS, brasileiro,
solte
eiro, empre
esário, porrtador da cédula
c
de id
dentidade nº 987470
0884 SSP//BA e
CPF
F nº 019.441.375-6
64, residente e do
omiciliado no Rua Luiz Edu
uardo
Mag
galhães, s/nº,
s
Apto 213, Ba
airro Jardim Grimaldi, neste município
o de
Vale
ença/BA, so
ob endereçço eletrôniico herberttps@hotma
ail.com.
imóvvel urbano, com área
a total de 134,79m²
1
(cento e trinta e quatro metros, com
setenta e novve centíme
etros quad
drados), siituado em núcleo urbano info
ormal
conssolidado, comprovad
c
damente existente
e
antes
a
de 22/12/2016
2
6. O lote está
localizado, com
mprovadam
mente na Rua
R Ulisse
es Melgaço
o Palma, n
nº 93, Bairrro da
Graçça, sede do
d municíípio de Va
alença - BA,
B
CEP: 45.400-00
00, inscrito no
cada
astro imob
biliário mu
unicipal so
ob o n· 010101000
011001. O imóvel está
avaliado em R$
R 40.000,0
00 (quaren
nta mil reais
s).
O lo
ote tem medidas
m
e confronta
ações des
scritas na
a planta e no mem
morial
desccritivo ane
exados a este proccesso, conforme TR
RT n. BR
R20200516
6689,
elaborados e assinadoss pelo ressponsável técnico, o Sr. Edilson de Souza
Argo
olo, Técnico Agrim
mensor, com
c
órgã
ão de fisscalização CRT - BA
0047
78517599.

A Co
omissão de
e Regularizzação Fun
ndiária rece
ebe o presente reque
erimento e está
o mesmo
m
em
m conformidade com
m a lei, solicita
s
a presente
e comissã
ão a
publicação de
esta decis
são prévia
a atendendo os artigos 11 e 12 do Decreto
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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, 05de novembro 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 096/2020

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
requerido pe
elo Sr. JO
OSÉ PERE
EIRA DE JJESUS NE
ETO,
brassileiro, casado, em
mpresário, portadorr da céd
dula de identidade
e nº
1305
5995570 SSP/BA
S
e CPF
C
nº 037
7.425.615--29, reside
ente e dom
miciliado na
a Rua
Luiz Eduardo Magalhã
ães, 254, Apto 214
4, Bairro Jardim G
Grimaldi, neste
n
mun
nicípio de Valença/BA
V
A,sob ende
ereço eletrô
ônico herb
bertps@hotmail.com..
O Re
equerente é o único e exclusivvo possuid
dor de um imóvel urb
bano, com área
total de 135,93m² (cento e trin
nta e cinc
co metross, com noventa e três
centtímetros quadrados)
q
), situado em núclleo urbano informa
al consolid
dado,
comprovadamente existtente ante
es de 22//12/2016. O lote esstá localiz
zado,
comprovadamente na Rua
R
Ulisse
es Melgaço
o Palma, nº 91, Ba
airro da Graça,
sede
e do município de Valença - BA, CEP
P: 45.400--000, sobrre o qual esta
edificada uma
a casa re
esidencial, com áre
ea total construída
c
de 47,50
0 m²
(qua
arenta e se
ete metross, com cin
nquenta ce
entímetross quadrado
os), inscritto no
cada
astro imobiliário municipal sob o n· 01010
010000600
01.
O im
móvel tem medidas e confron
ntações de
escritas na planta e no mem
morial
desccritivo, ane
exados a este processo, co
onforme TRT n. BR
R20200516
6689,
elaborados e assinadoss pelo ressponsável técnico, o Sr. Edilson de Souza
Argo
olo, Técnico Agrim
mensor, com
c
órgã
ão de fisscalização CRT - BA
0047
78517599.
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Em detalhamento, sobre o terreno que possui área total de 135,93m² (cento e
trinta e cinco metros, com noventa e três centímetros quadrados), onde se
encontra edificada uma casa residencial, possuindo no térreo, hall, sala, dois
quarto, dois banheiros, cozinha, área de serviço e quintal, perfazendo uma área
construída de 47,50 m² (quarenta e sete metros, com cinquenta centímetros
quadrados), conjuntamente avaliados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

A 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, 05de novembro 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 097/2020

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
pela Srª. SIMONE
E SANTO
OS MENEZ
ZES,
brassileira, solte
eira, autôn
noma, porta
ador da cé
édula de ide
entidade n
nº 1408659
95-06
SSP
P/BA e CP
PF nº 860
0.616.015-6
65, reside
ente e dom
miciliado n
no Loteam
mento
Nova
a Lapa, 96
9 - Bairro
o de São Félix, ne
este municcípio de V
Valença/BA
A,sob
ende
ereço eletrrônico herb
bertps@ho
otmail.com.
O Re
equerente é o único e exclusivvo possuido
or de um imóvel urba
ano, um im
móvel
urba
ano, com área
á
total de 500,00
0 m² (quinh
hentos me
etros quadrrados), situado
em núcleo
n
urb
bano inform
mal consollidado, com
mprovadam
mente exisstente ante
es de
22/12/2016. O lote está localizado, comprova
adamente na Rua Ve
ereador Mozart
de Queiroz
Q
Ro
osas, s/nº, Bairro da Graça, se
ede do mu
unicípio de Valença - BA,
CEP
P.: 45.400-000, sem edificaçõe
es e inscrito no cada
astro imobiliário muniicipal
0101
108202000
001.
O lo
ote tem medidas
m
e confronta
ações des
scritas na
a planta e no mem
morial
desccritivo ane
exados a este proccesso, conforme TR
RT n. BR
R20200516
6689,
elaborados e assinadoss pelo ressponsável técnico, o Sr. Edilson de Souza
Argo
olo, Técnico Agrim
mensor, com
c
órgã
ão de fisscalização CRT - BA
0047
78517599.
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Em detalhamento, sobre o terreno não existe edificações, sendo este avaliado
em R$ 20.000,00
A 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, 05 de novembro 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 098/2020

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
re
equerido pelo
p
Sr. ANTONIO
A
APARECIIDO ZIRO
ONDI,
brassileiro, com
merciante, divorciad
do inscrito sob o CPF
C
nº 36
61.469.279
9-53,
porta
ador do RG
G nº 34689
99664, SSP/BA, residente e do
omiciliado no Loteam
mento
Nova
a Florida, 333333, São
S
Félix, Município
o Valença - BA, CE
EP 45.400--000,
com endereço
o eletrônico sob o e-mail
e
alve
es2222@hotmail.com
m telefone (75)
9990
00-8692
O Requerente
R
e é o únicco e exclu
usivo poss
suidor de um imóve
el urbano, Lote
urba
ano de nº 08
0 e 09, da
a quadra B,
B do Loteamento No
ovo Florida
a, com áre
ea de
484m
m2, situad
da na Ru
ua Décio Marques da Cruz, nº 3333,, Bairro Urbis,
U
Vale
ença/BA, CEP
C
45.400-000, insscrito no ca
adastro im
mobiliário m
municipal sob
s
o
nº 0103045023
37001, sob
bre o qual está edific
cada uma casa resid
dencial de dois
pavimentos se
endo: Paviimento térreo comp
posto de uma
u
cozinh
ha, duas salas,
s
uma
a garagem, dois dep
pósitos, um
m lavabo e um rol; O primeiro
o pavimen
nto é
composto de três suítess e uma varanda,
v
com
c
área construída
c
a de 386,4
46m2,
conjuntamente
e avaliado em R$ 550
0.000,00 (q
quinhentoss e cinquen
nta mil rea
ais).
A Co
omissão de
e Regularizzação Fun
ndiária rece
ebe o presente reque
erimento e está
o mesmo
m
em
m conformidade com
m a lei, solicita
s
a presente
e 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
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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, 05de novembro 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 099/2020

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
re
equerido pelo
p
Sr. JOSÉ
J
LE
EANDRO NASCIME
ENTO
CON
NCEIÇÃO, brasileiro
o, solteiro
o, comerc
ciante, inscrito sob o CPF
F nº
011.251.835-4
43, portad
dor do RG nº 115
55692780,, SSP/BA
A, residente e
dom
miciliado na
a Rua Álvarro Maciel, 126, São Félix,
F
Município Vale
ença - BA, CEP
45.4
400-000, com endereço eletrô
ônico sob o e-mail vouveryne
v
@hotmail.com,
teleffone (75) 98131-4278
9
8,
um imóvel urbano,
u
s
situado
e
em
núcleo
o urbano informall consolid
dado,
comprovadamente existe
ente antess de 22/12
2/2016. O lote está ssituado na Rua
Aure
elino Ribeiro Novaess, 402, Lo
oteamento Angra doss Reis, Lo
ote 41, Qu
uadra
“C”, Graça, Município
M
V
Valença
- BA, CEP
P 45.400-0
000, com área tota
al de
454,,26m2.
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
200516689
9, elaborad
dos e assinado
pelo técnico, Sr.
S Edilson
n de Souzza Argolo, órgão de
e fiscalizaçção CRT – BA
0047
78517599.
O lo
ote está avaliado
a
em R$ 300
0.000,00 (trezentos
(
mil reais)), devidam
mente
inscrrito no cad
dastro imob
biliário mun
nicipal sob
b o nº 010104401270
001.
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A 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, 05 de novembro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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Valença

PREFFEITURAM
MUNICIPA
ALDEVALEENÇA
ESTA
ADODABA
AHIA
PROCURA
ADORIAG
GERALDOMUNICÍPIO–PGM


PRO
OCURADO
ORIA JURÍDICA MUN
NICIPAL
PAR
RECER RE
EURB nº 100/2020

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
re
equerido pela
p
Srª IR
RCEMA MIRANDA
M
GUIMARÃ
ÃES,
brassileira, proffessora, insscrita sob o CPF nº 527.512.52
5
25-91, RG nº 00.774.09051 SSP/BA,
S
c
casada
em
m 28/06/197
75 sob o regime da
a comunhã
ão universa
al de
benss com o Sr.
S ALBINO
O CARLOS GUIMAR
RÃES FIL
LHO, brasileiro, conta
ador,
inscrrito sob o CPF nº 033.203.8
835-15, RG
G 1.533.62
20, amboss residenttes e
dom
miciliados na
n Rua 1ºº de Maio, 60, Centtro, Valente/BA, CE
EP 48.890--000,
ende
ereço elettrônico sob
b o e-mail carla.m..guimaraess@hotmaill.com; tele
efone
(71) 99909-758
88
Um lote de te
erras urba
ano, situad
do em núc
cleo urban
no informa
al consolid
dado,
comprovadamente existe
ente antes de 22/12/2
2016, com
m área totall de 131,18
8 m2 ,
localizado na Rua Vital Soares, 30
0, São Félix, Município de Valença/BA, CEP
4540
00-000;

inscrito

no

cada
astro

imo
obiliário

municipal

sob

o

nº

0103
302301520
002.
O im
móvel tem
m as med
didas conffrontações descritass na plantta e mem
morial
desccritivo anexxos, confo
orme TRT nº BR 202
200516732
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 imóve
el foi avaliado em R$
$ 80.000,0
00 (Oitenta
a mil
reais
s).
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A 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, 05 de novembro de 2020.

Atenciosamente,

MARISTELA VIEIRA SILVA
Presidente da Comissão do REURB
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