
Prefeitura Municipal 	 de Sarapui
ESTADO DE SÃO PAULO

LEI C0:.rLP'ZL•NTAR	 N9 22/91.

De 05 setembro de 1991.

" DeCLARA COMO ZONA DE iXPANSXO URBANA

A AREA ABAIXO ESPECIFICADA E Dá CU

PR.as PRCVIDÊ. CIAS ".

TEREZA DE ALMEIDA BARROS HCLTZ, Prefeita Municipal de

Sarapui, Estado de São Paulo, em conformidade com o art. 92, in'

ciso XVI, da Lei Orgânica Municipal, FAZ SABER que a Câmara Mu

nicipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

VArt. 14 - Pica declarada como zona de expansão urbana a

área de 93.715,85 metros quadrados, referente ao

inovei rural de propriedade da Municipalidade, localizado no Bai'

ro da Várzea de Baixo, Município de Sarapui, Comarca de ItapeLi

	

n:nga, Zstado de São :atilo, com os seguintes rumos, divisas

	

e

confro:.taç3es:

	

" 0 marco "A" do leva:.tac:,e::to eutá localizado

	

na
confluência das estradas municipais qae ligam

.Sarapui aos bairros do Tatetu e da Várzea de Baixo;
do marco "A" segue a estrada municipal em direção
ao Bairro da Várzea de Baixo pela extensão de 49,00
cetros até encontrar o marco "B" nesse marco conti'
nua pela mesma estrada municipal e no mesmo sentido,
pela extensão de 376,5C metros até o marco "C"; ai
deflete à direita e segue o rumo 15 2 45' til por
352,00 metros até c zarco "D", localizado na mar
gem da estrada municipal que liga ao Bairro do Teta
tt, confrontando nesta parte com o Senhor ANTONIO
MEDEIROS; no marco "D" vira ã direita e segue a
estrada municipal em sentido a Sarapui por 570,60
metros, até encontrar o marco "A", onde teve inicio:

Art. 2Q - A área acima descrita está sendo objeto de Ação

Discriminatória, eia tramite pelo R. Juizo da 30'
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Prefeitura Municipal de Sarapuí
ESTADO DE SAO PAULO

Co::tinuacão da Lei Comp1e;entar n4 	22/91	 .,.

Iara eivei da Cotarca de Itapetininga ( processo nP 452/91 ).

Art. 3 - As despesas decorrentes da execução da prosou'

Lei correrão por conta das dotações próprias '

consignadas no orçamento.

Art. 4R - Esta Lei entra e:a vigor na data de sua publica

ção.

Sarapui, 05 de setembro de 1991.

Tereza de Alarida Barros Holtz
Prefeita Municipal

Publicada e registrada na Secretaria da Prefeitura Muni'

cipal, na data supra.

Isabel Carlos

iec::ico ducac;onal
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