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                                                      PROJETO DE LEI Nº 012, DE 03 DE AGOSTO DE 2020. 

“Desafeta de suas destinações de origem 

imóvel urbano, de propriedade do 

Município, e dá outras providências.” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São Paulo, no 

uso de suas atribuições legais; 

 

A P R O V A: 

 

Art. 1º. Fica desafetado de sua destinação de origem o imóvel de 

propriedade do Município de Guará, com a área abaixo descrita, com as seguintes 

medidas e confrontações: 

MEMORIAL DESCRITIVO: 

DESCRIÇÃO: Uma gleba de terras, com frente para a Rua José Ribeiro de Freitas, 

destinada ao prolongamento da Rua Rolando Bini, com as seguintes medidas e 

confrontações: “Tem início num ponto distante 341,10m (trezentos e quarenta e um 

metros e dez centímetros), do alinhamento da Rua Francisco Maria Luiz (lado par), 

seguindo o alinhamento da Rua José Ribeiro de Freitas (lado ímpar), a uma distância 

de 13,00m (treze metros), deflete a esquerda, e segue a uma distância de 15,54m 

(quinze metros e cinquenta e quatro centímetros), confrontando com a Matrícula nº 

3.182 do C.R.I. de Guara-SP; deflete a esquerda e segue a uma distância de 13,21m 

(treze metros e vinte e um centímetros), confrontando com a Matrícula nº 1.002 do 

C.R.I. de Guara-SP; deflete a esquerda, e segue a uma distância de 18,13m (dezoito 

metros e treze centímetros), confrontando com Matrícula nº 5.080 do C.R.I. de Guara-

SP, encontrando o ponto inicial da presente descrição, perfazendo uma área total de  

218,52m² (duzentos e dezoito metros e cinqüenta e dois centímetros quadrados). 

Art. 2o O imóvel acima descrito será destinado ao prolongamento da Rua 

Rolando Bini. 

Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARÁ, em 03 de agosto de 2020. 
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