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ESTADO DE sAo P,t,ULO---
N21.170 DE 22 DE SETD4BRO DE 1993.-

DE LIMA VALA ,Prefeito M~nioipa1 da
da Prata, Estado de são Paulo, no uso
lhe\são conferidas por lei,. ~-,

Estancia Hidromineral de ~guas
de ~uas atribuições legais que

UDispõe sobre autorização para aprovaçao /
de desmembramento de gleba e subdivisão de
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•
Faço saber que a Camara Municipal da Estan

eia Hidromineral de ~guas da Prata, decretou e eu sanciono e promul-
go a seguinte

•

L li 1:
Artigo lQ - Fica o Chefe do Poder Executi-

vo autorizado a aprovar projetos de desmembramento da gleba 2-A.pa~
te da gleba 2, localizadà à rua Dr.Brandão.

Artigo 22 A gleba em referência 2-A, po
derá ser subdividida em lotes e ter a aprovação da municipalidade /
desde que os mesmos estejam com frente para a via pública, dotado da
infra-estrutura básica, prevista em lei e que a presente aprovaçao /
se restringe somente at~ o lote nQ 10.

Artigo 32 - Esta Lei entra em vigor na d~
ta de sUB publicação, revogadas as disposições em contráriO.
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