
ESTADO DE SÃO PAULO

SarapuíPrefeitura Municipal

I_EI COYPTRMSNTAR No 012/°1

DE 28 DE JANEIRD DF 1 001

".AUr"PIZA " D^AÇAO A' !$5 1 a FA9.7N-

DA 7r9 ESTADO DE SAC PA" ro".

A PRE'PEITA !,?'NICIPAL DF SARA 'f, Tst s do de

Sio Paulo, no uso de suas atrib'a5çães legais.

FAZ SABER que a 0'a ara !Tunisina] de S.ara-

puí, aprovou e ela sanciona e pramulga a seguinte Lei:

Art. 1t - Pica o Poder Executivo Y•unicipal

autorizado a alienar, por doação,

ã Fazenda do Estado de São Paulo, para fins de construção es-

colar, o imóvel situada na vila Ana Yaria, é Rua Antonio Bene-

dito de Almeida, s/n ci neste Yunicipio, adotando-se para efei-

tos patrimoniais os mesmos valores constanten da aquisição 3a

resp ectiva érea que assim descreve:

"onmeça na Rue A.ntonie Penedito de

	

1tei-

da, no ponto cravado na divisa da prenrieda&e de Angélica

?farta Chopard Gerhard, negue pela referida Rua na Extensão de

30 1 ?3 metros, até o ponto "B": deflete á direita e segue em )i

nha reta na terso de 100 ,40 cetros: confrontando cem o rema

nescente da propriedade de ?ntonio Tibeire Guimarães Carvalho,

até o ponto G", deflete é dir-ite, fazend o am ãn._ulo obtusãn-

gulo e segue em linha reta na extensão de 3?!,3D metros con-

frontando com Engenharia Aratú Ltda, até o ponto "D" deflete à

direita e segue em linha reta nn extensão de X2,20 mctrus, eon

frontsndo com =rgélica Marta lhopard Gerhard, até o ponto "A",

onde teve inicio esta descrição".

continua	
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conti.^.uac2ão da Lai__omp3enentar n° ?12/ e1

Art. 29 _ A encrituro de doação, devera sa-

tisfnzer a todas as exigéncias do

Artigo 106 da Lei Orgânica do Fmnicipio.

Art_3° - As despesas decorrentes deste lei,

correrno pelas verbas próprias do

orçamento.

Art. 49 - Este Lei entra em vigor H data de

sua pub'icaç'o, revogando-se

	

as

disposições em contrário.

T?REZA Dl, AIV-HIDA BA.'ROS HOIT7

rrefeita Vuricipal

Publicada e Registrada na secretaria da rre

feitura Nunicipal, na data supra.

TS a BrI C43I05

Assist. 4dninistrrtivn
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