LEI N9 2364, DE 29 DE ABRIL DE 1986.

Autoriza modificação na guadras n9s 17 e
22 e Rua W-12, do loteamento denominado
Bairro Jardim da Gabiroba, doação de ter
reno e dá outras providências.

O Povo de Itabira aprovou, por seus
re
presentantes na Câmara Municipal, e eu. Prefeito Munlclpal,sanciono a
seguinte lel:

o

Artigo 19 - Fica desafetada de sua prim^
tiva destinação para via pública a ãrea de terreno com 1.134,60m'( um
mil, cento e trinta e quatro metros e sessenta centímetros quadrados),
no Bairro Jardim da Gabiroba, situada entre as quadras 17( dezessete )
e 22(vinte e dois), com a denominação de Rua W-12,
Parágrafo Onico - Passa a
ãrea de utilidade pública o terreno referido neste artigo.

^y

constituir

Artigo 29 - Fica desafetada de sua desti
nação de área de utilidade pública a área de terreno com 720m*(setecen
tos e vinte metros quadrados), integrante da quadra 22(vinte e dois) ,
da quadra 17(dezessete) e do terreno referido no artigo anterior,
§ 19 - Fica destinado ã abertura de via
pública, com a denominação da Rua W-12, o terreno referido neste art^
go,
§ 29 - Tem a seguinte descrição a

Rua

W-12:
"Inicia-se a 139m(cento e trinta e nove
metros) do cruzamento da Rua W-19 com a Praça- Deste ponto desce
per
pendicular à Rua W-'19 por uma distância de 60,00m(sessenta metros), on
de iremos atingir a Rua W-15. Daí, deflexionando-se ã direita um angu
lo de 90'(noventa graus) seguimos por 12,00 ( metros), onde Iremos atin
gir o alinhamento proposto para a guadra 17(dezessete), Deste oonto ,
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deflexionando-se à direita, um ângulo de 90Mnoventa graus), seguimos
o alinhamento proposto, numa extensão de 60,00n(sessenta metrosi,onde
iremos atingir o alinhamento da Rua W-19. Daí, deflexlonando-se ã di
reita nxim ângulo de 90'{noventa graus) seguimos em linha reta 12,00m
(doze metros) onde iremos encontra o alinhamento proposto para a qua
dra 22(vinte e dois), do nosso ponto de partidaArtigo 39 - Fica desafetada de sua pr^
mitiva destinação de área de utilidade pública o terreno com 5.4Q0m^
(cinco mll e quatrocentos metros quadrados), integrante da quadra 22
(vinte e dois) do Bairro Jardim da Gabiroba.

o

y\

Parágrafo Onico - Passa a constituir ban
patrimonial da Prefeitura Municipal de Itabira a área referida neste
artigo, com a seguinte descrição:
"Inicia no alinhamento da Rua W-19, a
49,OOm(guarenta e nove metros) do cruzamento com a Praça. Deste ponto
desde perpendicular â Rua W-19,numa extensão de 60,OOm(sessenta
me
tros), dividindo com área A(30,00m) e ãrea D(30,00) onde iremos encon
trar o alinhamento da Rua W-15, Daí, deflexionando-se a direita
num
ângulo de 90'(noventa graus) seguimos o alinhamento da Rua W-15, numa
distância de 9O,OOm(noventa metros), onde iremos encontrar o
cruza
mento com o novo traçado da Rua W-12. Deste ponto, deflexionando-se â
direita num ângulo de 90'(noventa graus), seguimos o alinhamento
da
Rua W-12 numa distância de 60,00(sessenta metros), onde iremos encon
trar o cruzamento com a Rua W-19. Daí, deflexionando-se â direita num
ângulo de 90'(noventa graus), seguimos alinhamento da Rua W-19, numa
distância de 90'(noventa graus), onde iremos encontrar a divisa com a
área A, nosso ponto de partida.
Artigo 49 - Fica o poder executivo auto
rizado a firmar escritura de doação da ãrea referida no art,39 ao E^
tado de £4nas Gerais.
Parágrafo Onico - O Estado de Minas
rals edificará na área doada um prédio destinado a possibilitar
funcionamento de estabelecimento de ensino. ^^^Jr / -
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o
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Artlgo 59 - Revogadas as disposições em
contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Itabira, 29 de abril de 1986.
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