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LEI N° 757 de 07 de Agosto de 2019.

(Desafeta e incorpora aos bens dominicais a área que especifica)

A CÂMARA MUNICIPAL DE PARISI DECRETA E EU
PROMULGO A SEGUINTE LEI:

Art. 1o - Fica desafetada da categoria de bens de uso comum do
povo e incorporada na dos bens dominicais, uma gleba Urbana com área de 3.823,82
metros quadrados, cadastro municipal N0.92.01.01.02, onde existe um prédio com área
construída de 178,00 metros quadrados, um segundo prédio com área construída de
140,10 metros quadrados, e uma igreja, com área construída de 89,50 metros
quadrados, localizada na Estrada Vicinal Os Pioneiros, bairro da "Tabuleta", município
de Paris i, comarca de V otuporanga - SP, dentro das seguintes divisas, medidas e
confrontações: "inicia em um ponto, no alinhamento da estrada vicinal Os Pioneiros e
divisa com João Alves Sobrinho (Matrícula 3096); daí segue no alinhamento da estrada
vicinal Os Pioneiros no sentido Vila Alves - Parisi no azimute 208°01 '03" , e distância .
de 94,19 m, até outro ponto; daí deflete à direita e segue em curva com raio de 19,21
metros, na distância de 39,71 metros, confrontando com a Praça Antônio Marcos da
Silva, cadastro municipal N0.92.01.01.01 , até outro ponto; daí deflete à esquerda e
segue em curva com raio de 3,54 metros, na distância de ·6,30 metros, confrontando
com a Praça Antônio Marcos da Silvá, cadastro municipal NÓ.92.01.01.01, até outro
ponto; daí deflete à direita e segue no alinhamento da estrada municipal PRS-160, no
azimute 341 °32'16" , na distância de 68,27 m, até outro ponto; daí finalmente defletindo
à direita, segue até o ponto inicial, no azimute de 93°07'45", na distância de 86,78 m,
confrontando com João Alves Sobrinho (Matrícula 3.096).
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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