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Decreto nº119, de 11 de outubro de 2017. 

 

APROVA UNIFICAÇÃO E DESMEMBRAMENTO DE LOTES E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

   

O Prefeito de Conselheiro Lafaiete-MG, usando de suas atribuições, artigo 

90, VI, e 116, I da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar nº33, de 27 de 

outubro de 2011;  

 

CONSIDERANDO o requerimento protocolizado sob o nº 402/2014, em 

16/01/2014, onde José Luiz Renault de Mendonça Júnior, CPF nº 268.892.506-72, 

Pedro Henrique Renault de Mendonça, CPF nº 061.155.396-17 e Gabriel Renault de 

Mendonça CPF nº 061.155.466-64, requerem a aprovação de unificação e 

desmembramento de áreas dos lotes de suas titularidades objeto das matrículas 

imobiliárias nº 27.741 e 27.742, livro nº2CZ, registros respectivos R-2-27.741 e R-2-

27.742, perante o cartório do 1º ofício de imóveis desta Comarca; 

 

 CONSIDERANDO que após elaboração de levantamento topográfico e 

memorial descritivo foi constatado que as áreas unificadas das matrículas mencionadas 

perfazem a área de 646,20m2; 

 

CONSIDERANDO que a área de 646,20,m2 possui proposta de 

desmembramento em 02 (dois) lotes, a saber: Lote nº01, medindo 308,72m2 e Lote 

nº02, com 337,41m2, conforme memorial descritivo e levantamento topográfico do 

procedimento administrativo; 

 

CONSIDERANDO que o procedimento administrativo foi submetido ao 

Departamento de Meio Ambiente e o mesmo manifestou através de Comunicação 

Interna (CI nº 18/2014) em 10/02/2014 pela aprovação; 

 

CONSIDERANDO que a Secretaria Municipal de Obras atestou por meio 

da comunicação interna nº227/2014 que os projetos apresentados estão de acordo com 

os memoriais descritivos, atendendo a Lei Complementar nº 33/2011, portanto aptos à 

aprovação técnica; 

 

CONSIDERANDO que o feito foi regularmente instruído, recolhidas taxas 

e demais incidências da espécie, documentos necessários à instrução do procedimento 
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administrativo, memoriais e levantamentos topográficos aprovados na data de 

12/02/2014, pela Secretaria de Planejamento e sendo possível o atendimento. 

 

DECRETA: 

 

 

Art.1º. Fica aprovado o procedimento administrativo de unificação e 

desmembramento de áreas dos lotes objeto das matrículas imobiliárias nº 27.741 e 

27.742, livro nº2CZ, registros respectivos R-2-27.741 e R-2-27.742, perante o cartório 

do 1º ofício de imóveis desta Comarca, de propriedade de José Luiz Renault de 

Mendonça Júnior, CPF nº 268.892.506-72, Pedro Henrique Renault de Mendonça, 

CPF nº 061.155.396-17 e Gabriel Renault de Mendonça CPF nº 061.155.466-64. 

 

Art.2º. Após a unificação dos lotes a área total passa a medir 646,20m2  

e com o desmembramento da mesma, passa a ser identificada da seguinte forma; Lote 

nº01, medindo 308,72m2 e Lote nº02, com 337,41m2, conforme memorial descritivo e 

levantamento topográfico do procedimento administrativo,  nos termos do procedimento 

administrativo nº 402/2014  e que foram aprovados na data de 12/02/2014, pela 

Secretaria de Planejamento, os quais passam a fazer parte integrante do presente 

decreto. 

Art.3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Conselheiro Lafaiete,  11 de outubro de 2017. 

 

 

Mário Marcus Leão Dutra  
Prefeito  

 
 

José Antônio dos Reis Chagas 

Procurador  

 

 

 

Paulo Ênio Siqueira Filho 

Secretário Municipal de Planejamento                
                


