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PREFEITURA MUNICIPAL DE MÀIRIPORÃ.
ESTADO DE SÃO PÁULO

LEI N" 3.854. DE 02 DE SETEMBRO DE 2.019

Di,spõe l;obre denominuçõo de 'frattessa
Maguilia u otuul Trm'essa Quatro, locali:adu no
loleamento Jardim Henrique Murtin.\. ne.slc
nunit iVit.r.
(PrujeÍo de Lei n' 235/2019 - oulorio do Nobre
Vereador Anlonio Aparecido Barhosa da Silvo)

O

PREFEITO MT]NICIPAL

DE
que
a Câmara
MÂIRIPORÃ, Senhor ANTONIO SIIIGUEYUKI AIACYDA. fàz saber
Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
Art. l' Fica denominada de Travessa Magnólia a
atual Travessa Quatro, localizada no Loteamento Jardim Henrique Martins, delimitada por um
polígono inegular cuja descrição se inicia no vértice um, assinalado em planta ane\a como
segue.

Parágrafo único. Do vértice um segue ate o
véÍice dois. na extensão de 3,133 metros, confrontando com o Jardim Odorico. Do vértice dois
segue até o vértice três. na exlensão de 30,375 metros, confrontando com o lote 0l da quadra
"L". Do vénice três segue até o vértice quatro, na extensão de 2,730 metros, confrontado com a
Rua Siguemi Aiacyda. Finalmente. do vértice quatro segue âté o véÍice um (início da
descrição). nâ extensão de 30.725 metros, confrontando com o lote l7 da quadra "K", fechando
assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 89,I 56 metros quadrados.
Art. 2' A planta de situação. o memorial
descritivo e o abaixo-assinado dos moradores ficam fazendo partes integrantes da presente lei.
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Art.
As despesas decorrentes da execução
desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 40 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio Tibiriçá, 02 de setembro de 2019.
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