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LEI N. °  2.215 de 16 de setembro de 2016. 

"Dispöe sobre a expansão de perImetro 
urbano para incluir o imóvel descrito e 
car acterizado no artigo 1 0 , objeto da 
matricula no 49.147 do CR1 de.sta 
Comarca de OlImpia - SP" 

EDWANIL DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de 

Severinia, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçoes 
legais, apresenta o presente Projeto de Lei para ser 
submetido a aprovação do Plenário, nos seguintes termos. 

ARTIGO 1 ° - Fica incluldo no perirnetro urbano da 

Cidade de. Severinia- SP, conforme mapa e memorial 
dèscritivo elaborado pelo Engenheiro Agrimensor, Marco 
Antonio Ferrarese, CREA/SP 5061120423; sendo uma area com 
19,47 hectares de terras, objeto da matricula n o  49.147 do 

CR1 da Comarca de OlImpia - SP, corn a seguinte descrição: 
Inicia junto ao marco 1, cravado na faixa de domInio a 6,00 
m do eixo da Estrada Municipal SV-3 que liga a SeverInia a 
Fazendas e na divisa corn o Sitio Imbé, Matricula n°14.536, 
propriedade de Renata Martins Ducati e seu marido Fernando 
Alessandro, Marco Rogério Martins Ducati e Usufrutuários: 
Marcos Adernar Ducati e sua rnulher Maria de Lourdes Martins 
Ducati; dal, segue confrontando corn o Sitio Imbé; do 
vértice 1 segue ate o vértice 2 no rumo 75 ° 00'49" NE, em 

urna distãncia de 15,39 rn, do vértice 2 segue ate o vértice 
3 no rumo 77 ° 21'52" SE, em uma distância de 24,70 m, do 

vértice 3 segue ate o vértice 4 no rurno 69 ° 19'40" SE, em 

uma distãncia de 117,01 m; deste, segue confrontando corn o 
Sitio Boa Esperança, Matricula n°19.033, propriedade de 
João Belarmino Ducatti e sua muiher Mariangela Martins 
Cordeiro Ducatti, Sonia Aparecida Ducatti de Souza e seu 

marido Abdias Alrneida de Souza; do vértice 4 segue ate o 

vértice 5 no rumo 22034129 SW, em urna distância de 255,81 
m, do vértice 5 segue ate o vértice 6 no rumo 73 ° 14'33" 

SE, em urna distância de 196,49 rn,  
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vértice 7 no rumo 17 ° 12 1 33" SE, em uma distância de 203,59 

m, do vértice 7 segue ate o vértice 8 no rurno 17 ° 38'42" 

SE, em urna distância de 60,19 m, do vértice 8 segue ate o 
vértice 9 no rurno 54 ° 51'55" SE, em uma distância de 210,22 
m, do vértice 9 segue ate o vértice 10 no rumo 55 ° 39 1 27" 

SE, em uma distância de 48,02 rn; deste, segue confrontando 
corn o Sitio Lealdade, Matricula n°30.783, propriedade de 
João Paulo de Toledo e sua muiher Valdirene Aparecida 

Mattos de Toledo; do vértice 10 segue ate o vértice 11 no 
rumo 25 ° 33'18" SW, em urna distância de 97,23 m; deste, 
segue confrontando corn a Estância Ricciardi, Matricula 
n°30.255, propriedade de Anderson Albuquerque Ricciardi e 
Adriana Albuquerque Ricciardi; do vértice 11 segue ate o 
vértice 12 no rurno 64 ° 07'56" NW, em uma distância de 79,30 

m, do vértice 12 segue ate o vértice 13 no rumo 64 ° 09'02" 
NW, em urna distância de 548,07 m; este, distante 29,32 
metros do eixo antigo da Rodovia Armando Salles de Oliveira 
SP-322; deste, segue confrontando corn area desapropriada 
pelo Departamento de Estradas de Rodagern do Estado de São 
Raulo, Matricula n°44.351; do vértice 13 segue ate o 
vértice 14 no rurno 30°03'56" NW, em urna distância de 48,32 
rn, do vértice 14 segue ate o vértice 15, em curva corn o 
raio de 94,16 metros e desenvolvimento de 61,87 metros, do 
vértice 15 segue ate o vértice 16 no rumo 1105440  NE, em 
urna distância de 115,73 m, do vértice 16 segue ate o 
vértice 17 no rumo 78°19'25" NW, em uma distância de 5,66 
m, este, distante 124,92 metros do eixo antigo da Rodovia 
Armando Salles de Oliveira SP-322 e cravado na faixa de 
domInio a 6,00 m do eixo da Estrada Municipal SV-3 que liga 
a SeverInia a Fazendas; dal, segue pela faixa de domjnio da 
Estrada Municipal SV-3 no sentido a Fazendas; do vértice 17 
segue ate o vértice 21 no rumo 15 ° 30'44" NE, em uma 
distãncia de 4,72 m, do vértice 21 segue ate o vértice 22 
no rumo 16 ° 06 1 37" NE, em uma distância de 95,01 m, do 
vértice 22 segue ate o vértice 23 no rumo 17 ° 13'46" NE, em 
uma distãncia de 181,72 m, do vértice 23 segue ate o 
vértice 24 no rumo 16 ° 19'50" NE, em uma distância de 28,09 
M,, finalmente do vértice 24 segue ate o vértice 1, (inIcio 
da descricao), no rumo de 10 ° 58 1 45" NE, na extensã(ô\  de 
38,39 m, encerrando a descricao. 
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ARTIGO 2 1 - As despesas decorrentes corn a execuçào 
desta Lei correrão a conta das dotaçOes orçamentárias 
próprias e suplementadas se necessárias for. 

Artigo 3°- Esta lei entrará em vigor na data de 

sua publicaçào, revogada as disposiçoes em contrário. 

Prefeitura Municipal de Severjnia, em 16 de 
Seternbro de 2016. 

WE 
	

VE IRA 
Prefeito Municipal 

Eu Cátia Cristina Medeiros Ducati, na 

qualidade de Escriturária, restritivamente provi o 

registro e publicacäo na Secretaria da Prefeitura 

Municipal de Severinia, em 16/09/2016,; 

TIA CRISTINA MEEIROS DCATI 
Escriturria 
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