
Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

PROJETO DE LEI Nº 16/2017
03 de julho de 2017

(Dispõe sobre a denominação de rua localizada no Distrito
de Pioneiros, município de Guará/SP)

A Câmara Municipal de Guará, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais;

APROVA:

Art. 1º. Fica  denominada  “Rua  Natal  Guissoni”  a
gleba  de  terras,  situada  no  Distrito  de  Pioneiros,  município  de  Guará/SP,
compreendida pelas seguintes medidas e confrontações: “Tem início a presente
descrição no ponto 01, divisa com Prefeitura Municipal de Guará, e segue a uma
distância de 12,00 m (doze metros), confrontando com a Rua Domingos Altavile,
encontrando o ponto 02, deflete à esquerda num semicírculo, a uma distância de
9,30  m (nove  metros  e  trinta  centímetros),  confrontando  com Antonio  Carlos
Merici, encontrando o ponto 03, daí segue a uma distância de 46,97 m (quarenta e
seis  metros  e  noventa  e  sete  centímetros),  confrontando  com  Antonio  Carlos
Merici  e Maria do Carmo Ribeiro Atanes Lima,  até encontrar  o ponto  04,  daí
segue a uma distância de 143,00 m (cento e quarenta e três metros), confrontando
em 82,50 m (oitenta e dois metros e cinquenta centímetros), com Maria do Carmo
Ribeiro Atanes Lima; em 12,00 m (doze metros), com Prefeitura Municipal de
Guará; e em 49,00 m (quarenta e nove metros) com José Antonio Borges da Silva,
encontrando o ponto  05, deflete a esquerda e segue a uma distância de 12,00 m
(doze metros) confrontando com a estrada municipal,  até o ponto  06, deflete à
esquerda e segue a  uma distância  de 146,00 (cento e  quarenta e  seis  metros),
confrontando em 49,00 (quarenta e nove metros), com Natal Guissoni; em 12,00
m (doze metros) com Prefeitura Municipal de Guará/SP, em 73,00 m (setenta e
três  metros)  com José  Mário  Pinto  da  Silva,  em 12,00 m (doze  metros)  com
Prefeitura Municipal de Guará/SP, encontrando o ponto 07, daí à direita segue a
uma distância  46,67 m (quarenta e  seis  metros  e  sessenta  e  sete  centímetros),
confrontando com a Prefeitura Municipal de Guará/SP, encontrando o ponto  08;
deflete à direita num semicírculo a uma distância de 14,14 m (quatorze metros e
quatorze  centímetros),  confrontando  com  Prefeitura  Municipal  de  Guará/SP,
encontrando  o  ponto  01,  perfazendo  área  total  de  2.399,25  m2  (dois  mil  e
trezentos e noventa e nove metros e vinte e cinco centímetros quadrados.

Art. 2º. Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Guará/SP, 03 de julho de 2017.

Pedro Paulo Claudino
Vereador
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Câmara Municipal de Guará
Estado de São Paulo

MEMORIAL DESCRITIVO DE RUA LOCALIZADA NO DISTRITO DE
PIONEIROS, MUNICÍPIO DE GUARÁ/SP

Uma  gleba  de  terras,  situada  no  Distrito  de  Pioneiros,
município de Guará/SP, compreendida pelas seguintes medidas e confrontações:
“Tem início a presente descrição no ponto 01, divisa com Prefeitura Municipal de
Guará, e segue a uma distância de 12,00 m (doze metros), confrontando com a
Rua  Domingos  Altavile,  encontrando  o  ponto  02,  deflete  à  esquerda  num
semicírculo,  a  uma  distância  de  9,30  m  (nove  metros  e  trinta  centímetros),
confrontando com Antonio Carlos Merici, encontrando o ponto  03, daí segue a
uma distância de 46,97 m (quarenta e seis metros e noventa e sete centímetros),
confrontando com Antonio Carlos Merici e Maria do Carmo Ribeiro Atanes Lima,
até encontrar o ponto 04, daí segue a uma distância de 143,00 m (cento e quarenta
e  três  metros),  confrontando  em  82,50  m (oitenta  e  dois  metros  e  cinquenta
centímetros),  com Maria  do  Carmo  Ribeiro  Atanes  Lima;  em 12,00  m (doze
metros),  com Prefeitura  Municipal  de Guará;  e  em 49,00 m (quarenta  e  nove
metros) com José Antonio Borges da Silva,  encontrando o ponto  05,  deflete  a
esquerda e segue a uma distância de 12,00 m (doze metros) confrontando com a
estrada municipal, até o ponto 06, deflete à esquerda e segue a uma distância de
146,00 (cento e quarenta e seis metros), confrontando em 49,00 (quarenta e nove
metros),  com  Natal  Guissoni;  em  12,00  m  (doze  metros)  com  Prefeitura
Municipal de Guará/SP, em 73,00 m (setenta e três metros) com José Mário Pinto
da  Silva,  em  12,00  m  (doze  metros)  com  Prefeitura  Municipal  de  Guará/SP,
encontrando o ponto 07, daí à direita segue a uma distância 46,67 m (quarenta e
seis  metros  e  sessenta  e  sete  centímetros),  confrontando  com  a  Prefeitura
Municipal de Guará/SP, encontrando o ponto 08; deflete à direita num semicírculo
a  uma  distância  de  14,14  m  (quatorze  metros  e  quatorze  centímetros),
confrontando com Prefeitura  Municipal  de Guará/SP, encontrando o ponto  01,
perfazendo  área  total  de  2.399,25 m2 (dois  mil  e  trezentos  e  noventa  e  nove
metros e vinte e cinco centímetros quadrados)”.
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