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AUTÓGRAFO Nº 20/2020 

 

Proposição  : Projeto de Lei nº 09/2020 

Autoria  : Executivo 

Assunto  : “Dá denominação à rua, como especifica.” 

 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

Art. 1.º Passa a denominar-se “Rua Antonio Carlos de 

Carvalho”, os seguintes trechos: 

 

TRECHO 01 - ENTRE A RUA SÃO PAULO E RUA SÃO 

VICENTE 

 

  Uma GLEBA DE TERRAS, situada neste município e Comarca 

de Guará-SP, localizada entre a Rua São Paulo e Rua São Vicente, compreendida 

pelas seguintes medidas e confrontações: “Tem início a presente descrição no 

ponto P01, distante pelo lado esquerdo 58,00m (cinquenta e oito metros), do 

alinhamento da Rua Ana Teixeira de Andrade (lado par), seguindo o alinhamento 

da Rua São Paulo (lado par) a uma distancia de 12,45m (doze metros e quarenta e 

cinco centímetros) até o ponto P02; deflete a direita e em um semicírculo numa 

distancia de 4,24m (quatro metros e vinte e quatro centímetros) e raio de 2,70m 

(dois metros e setenta centímetros), até o ponto P03; daí, segue em linha reta a 

uma distancia de 73,40m (setenta metros e quarenta centímetros) até encontrar o 

ponto  P04; daí, deflete a esquerda num semicírculo de 4,24m (quatro metros e 

vinte e quatro centímetros) e raio de 2,70m (dois metros e setenta centímetros) até 

o ponto P05; daí deflete a direita e segue a uma distancia de 12,45m (doze metros 

e quarenta e cinco centímetros) até o ponto P06; daí, deflete a direita,e num 

semicírculo numa distancia de 4,24m e raio de 2,70m, até o ponto P07; daí, 

deflete a esquerda e segue a uma distancia de 73,40m (setenta e três metros e 

quarenta centímetros) até o ponto P08; daí deflete a esquerda num semicírculo a 

uma distancia de 4,24m (quatro metros e vinte e quatro centímetros) e raio de 

2,70m (dois metros e setenta centímetros) encontrando o ponto P01, ponto inicial 

da presente descrição”, perfazendo uma área total de 520,55m² (quinhentos e 

vinte metros e cinqüenta e cinco centímetros quadrados). 
 

TRECHO 02 - ENTRE A RUA SÃO VICENTE E RUA JOSE 

DE PAULA RIBEIRO 

 

  Uma GLEBA DE TERRAS, situada neste município e Comarca 

de Guará-SP, localizada entre a Rua São Vicente e a Rua Jose de Paula Ribeiro, 

compreendida pelas seguintes medidas e confrontações: “Tem início a presente 

descrição no ponto P09, distante pelo lado esquerdo, 60,00m (sessenta metros), do 

alinhamento da Rua Ana Teixeira de Andrade (lado par), seguindo o alinhamento 

da Rua São Vicente (lado par), a uma distancia de 12,45m (doze metros e 

quarenta e cinco centímetros) até o ponto P10; deflete a direita em um semicírculo 

numa distancia de 4,24m (quatro metros e vinte e quatro centímetros) e raio de 
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2,70m (dois metros e setenta centímetros) até o ponto P11; daí, segue em linha 

reta a uma distancia de 20,60m (vinte metros e sessenta centímetros), até 

encontrar o ponto  P12; daí, deflete a direita num semicirculo a uma distancia de 

12,67m (doze metros e sessenta e sete centímetros), até o ponto P13; deflete a 

direita e segue a uma distancia de 37,19m (trinta e sete metros e dezenove 

centímetros) até o ponto P14, daí, deflete a esquerda num semicírculo de 1,58m 

(um metro e cinquenta e oito centímetros) e raio de 1,00m (um metro) até o ponto 

P15; daí deflete a direita e segue a uma distancia de 9,05m (nove metros e cinco 

centímetros) até o ponto P16; daí, deflete a direita e num semicírculo numa 

distancia de 1,56m (um metro e cinquenta e seis centímetros) e raio de 1,00m (um 

metro) até o ponto P17; daí, deflete a esquerda e segue a uma distancia de 37,21m 

(trinta e sete metros e vinte e um centímetros) ate o ponto P18; daí deflete a 

esquerda num semicirculo a uma distancia de 11,02m (onze metros e dois 

centímetros) até o ponto P19, daí deflete a esquerda e segue a uma distância de 

20,60m (vinte metros e sessenta centímetros) até o ponto P20; daí deflete a 

esquerda num semicírculo a uma distancia de 4,24m (quatro metros e vinte e 

quatro centímetros) e raio de 2,70m (dois metros e setenta centímetros) 

encontrando o ponto P09, ponto inicial da presente descrição”, perfazendo uma 

área total de 561,79m² (quinhentos e vinte metros e cinqüenta 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, 25 de junho de 2020. 

 

 

Regina Rodrigues Coelho 

Presidente 

 

 

Fabiana Junqueira Seribeli 

1ª Secretária 

 

 

Valdeir Ponciano da Silva 

2º Secretário 


