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De 13 de Novembro 2007.

^Dispõe sobre a doação de
terreno à empresa
Carlos
Eduardo Fontanelli - ME**.

viJ I Flávlo Paschoal, Prefeito do Município de Pereiras,
Estado de São Paulo,:ho uso das atribuições que 4hè são conferidas
por lei,

:

FAZ SABER que a Çâmarq Municipal aprova e ele

sanciona e promulga 9. seguinteJL^i:

!

Artigo 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder a empresa "Carlos Eduardo Fontanelli -^ ME", uma gleba de

terreno, localizada á Rua Gel. José Bonini, sh^, com as seguintes
características, medidas e confrontações:

Lote = SOO

Irtícia-se no marco 1, marco este comum a Rua

Paralela à Serralheria Nossa Senhora Aparecida, na

frente mede 5,00 m, defíete a esquerda de quem dessa
mesma rua olha e segue 20,00m, deflete a direita e

segue mais 20,00m, confrontando nestes dois trechos
com a Serralheria Nossa Senhora Aparecida; deflete a

esquerda e segue por 20,00m confrontando com a
Cozinha Piloto Municipal; defíete a esquerda novamente

e segue por 20,00m confrontando com o Almoxarifado
Municipal; deflete a esquerda e segue por 40,00m até
atingir o ponto inicial desta descrição, confrontando com
Osmar Cabani e fechando o perímetro com a área de
500,00m^.

Artigo 2® - No caso do não cumprimento das

obrigações legais inerentes ao donatário, o imóvel será revertido ao
patrimônio público, independente de qualquer indenização, podendo o
donatário em questão retirar no prazo estabelecido pela cedente, tão
somente os bens imóveis.
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Artigo 3® - A presente doação não acarretará
qualquer ônus aos cofres públicos.
Artigo 4® - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal^de Pereiras, data supra.
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Registrada e públiçada em lugar de costume í nesta Prefeitura
Municipal, na dat^ súpra.
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