
LEI N2  157in 
RUBENS MESSAROS, Prefeito Municipal 

de Rubinéia lEstado de São Paulo, no 
uso.de suas atribuiçogs legais,etc. 
FAZ SABER que, a Câmara 'Municipal -
decretou e ele Sanciona e Promulga 
a seguinte Lei:- 

ARTIGO 12)- O artigo 12 da Lei n2 120/69, -de 10 de novembro 
de 1 969, em razão da mudança da séde do Município, passa a ter 
a r---suinte redação:"A" zona urbana de Rubinéia, constituida em 

dois setores distintos conforme mapa jé'existentes inicia no -

Setor "A" em um maeco de madeira cravado na linha de divisa com 
terras de propriedade do Sr. Marinho Ferreira de Paula, de'on-
de segue um linha de divida com terras de propriedade dp Sr. Do 
rivaldo'Maehado Borges, com o rumo,de 452-06- N.W. numa distân-
cia de 293,51 metros até outro marco cravado na linha de divisa 
com terras de propriedade desta Municipalidade que constitui o 

Setor"B" com o rumo de 452-15- numa distancia de 435,50 metros 

até outro marco cravado na linha de divisa das terras do Sr. = 
João de Oliveira Lopes, com o rumo 412-35-30 S.E., numa distân-
cia de 232,10 metroa, até outro marco cravo na linha de divisa 
com as terras do Sr. José Gonçalves. 

Finalmente deste ponto segue uma linha de divisa com 
ao terras dos Srs. José Gonçalves e Marinho Ferreira de Paula -
com o rumo de 362  -58' S.W. numa distancia de 423,25 metros, -

passando sôbre um lago e atingindo o marco onde teve início es-
te levantamento, gleba essa pertencente a Prefeituza Municipal 
de Rubinéia, conforme carta de Adjudicação ( feito n2  453/70), 
Registrada no Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Cama 
ca de Santa Fé do Sul, sob n2  11.710. 

"SETOR" "B" = Inicia-se em um marco de madeirq crava-
do na linha de divisa com terras de propriedade do Sr. Dorival-
do Machado Borges, de onde segue um linha de divisa confrontan-
do com o remanescente das terras de D4 Sebastiana Tavares da Ro 

cha, com o rumo 452  - 06-N.W. numa distância de 310,84 metros = 
até outro marco cravado na linha de divida com as terras de pro 

priedade do Sr. Abrgao Ramão da Rocha; deste ponto segue con-
frontando com as terras dos Srs. Abraão Ramão da Rocha e José 



Luiz Correa, com o rumo 55Q 25', numa distancia de 451,35 met 

troa até outro marco cravado na linha de divisa com as terras 

de propriedade do Sr.-Manoel Xavier da Cruz; Deste ponto segue 
,.confrontando com terras do Sr. João,de Oliveira Lopes com o ru 

- mo 41Q 35' S.E. numa distancia, de 233,90 metros até outro mar-

co cravado na linha de divida com terras de propriedade da Pre 
feitura Municipal-de Rubinéia, que constitui o Setor "A"; fi-
nalmente segue por esta divisória com o rumo 450  15' S.W. numa 
distancia de 435,00 metros até o marco onde teve infcio; p pre 
sente levantamento, gleba essa pertencente a Prefeitura Munici 
pal de Rubinéia, conforme escritura de compra e venda levrada 
no livro 7 (sete) fls.,115/116 do 2Q Cartório de Notas e C_.ci( 
de justiça de Santa Fé do Sul e registrado no cartório do Regil 
tro de Imóveis daquela comarca, sob nQ 12.810. 

ARTIGO 2Q)-Esta Lei entrara em vigor na data de 
sua publicação, regogadas as disposiçogs em contrario. 

Prefeitura Municipal de Rubinéia 
Em 13 de setembro de 1 972 

614-1-~ctiLe. 
Rubens Messaros 

Prefeito Municipal 

'Registrado no livro próprio e publicado por afixação 
no local de costume na sua data supra e na imprensa. 

RESP.P/ SECRETARIA 
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