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LEI COMPLEMENTARNTAR E P 02/50

DE 05/ ,;unho de 1990.

" AUTORIZA O P:.RCE:.I:I'STTO DE TERREFO

URB.2:0 E:'.PRCPTIADO FEIA 7FIZ;ICIrALI

D,.: E '-CC:,LIZA: .O M ATE I:.A JdLIO '

HOLTZ E A RUA AhTOEIO 3E'IEDI2C DE'

ALMEIDA "

TEREZA DE ;LESEI..;. ^'n3CS HOLTZ., Prefeita Municipal

de Sarapuí, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições F1.Z

SABER que a C5mara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga'

a seguinte Le_:-

L..1GC 10- Fica o ?oder Executivo autorizado a pró

ceder o parcelamento do terreno urbano com a4rea total de

19.558,00 metros quadrados, desapropriado da empresa Engenharia

Aratú Ltda. e da Senhora Angelina artha Chopard Genhard, loca -

lizado é Avenida Júlio Holtz e a Rua Antonio Benedito de Almei-

da, a qual tem a seguinte descriçõo:

' Começa no ponto "0C", cravado na divisa da proprieda-

de da municipalidade e a Rua Antonio Benedito de Al-'

meada; segue com ramo de 610 28' .,E, ..a extensão de

84,00 metros, até c ponto "01", deflete a esquerda e'

segue com o rumo 68" 4C' ::E, na extensõo de 52,50 me-

tros, até o ponto "02" confrontando-se ne:-ses dois

pontos com terreno da municipalidade; deflete à direi

ta e segue com ramo 001 20' S"f, na extensáo de 186,90'

metros, até o ponto "03", confrontando-se com Luiz ?i

coleto; deflete à direita e segue com o ramo 430 20'

S19, ta extensõo de 58,90 metros, até o :unto "04",cor.

frontando-se com José dos Santos; deflete h direita c

segue pela Avenida Júlio Holtz, com o rumo 440 50' 171

na extenso de 161,70 metros, até o ponto "06"; de_fle

te ? , direita e segue pela Rua Antonio Benedito de A1-
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Continuado da lei Complementar no 02/90

moída, com roxo 219 40' PS, na extensão de 94,70 metros

ate o pont, "OC" 1 onde teve começo ".

":'IGC 29 - 0 parcelamento do terreno descrito no '

artigo anterior destina-se a construção de casas populares.

ARTIGO 39 - As despesas com a execuçwo da presente'

Lei correrão por conta das dotaçôes consic.a'.as no orçamento

ARTIGO 4e- - Seta Lei entra em vigor na data de sua'

publicaçro.

Tereza de Almeida Barros lcltz

Prefeita :Municipal

ReEistrado e publicado, na Secretaria da Prefeitura

Municipal, na data supra.

Isabel Carlos

Assistente Administrativa
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