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LEI Nº 191/2010, DE 04 DE OUTUBRO DE 2010. 
 

“DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE 
DESAPROPRIAÇÃO, IMÓVEL TERRITORIAL URBANO LOCALIZADO 
ÁS MARGENS DA RODOVIA JEREMIAS DE OLIVEIRA FRANCO - 
ESTRADA IPORANGA/ELDORADO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São Paulo, no uso e 

gozo de suas atribuições legais; 
 

FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e promulga a presente Lei: 
 

Art. 1° Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação, amigável ou judicial, à área 
de terras a seguir descrita: 
 

 Imóvel territorial urbano, com área de 10.000,00 m², localizado às margens da Rodovia 
Jeremias de Oliveira Franco, do lado direito, como quem vai de Iporanga/Eldorado à 100 mts da 
Ponte sobre o rio Ribeira, conforme croqui de localização anexo. 

 

Art. 2º A referida área consta pertencer à MARIELE OLIVIA NASCIMENTO SANTOS, cujo endereço 
cadastrado na Prefeitura Municipal de Iporanga é: Rua Dr. Dirceu Doretto, nº 10, Bairro Campolin – Sorocaba/SP.  

 
Art. 3º A aquisição pelo município far-se-á mediante processo desapropriatório, que poderá ser 

amigável ou judicial, ocorrendo a primeira hipótese se houver concordância quanto ao preço e forma de pagamento, 
cujo preço não será maior que o da avaliação, deverá ainda o proprietário fornecer documentos necessários para a 
efetivação da desapropriação. 

 
Art. 4° A área, declarada de Utilidade Pública, ficará à disposição do município de Iporanga para a 

realização de diversos eventos, como rodeios, shows, festas em comemoração ao aniversário do município, festas 
tradicionais entre outros, de acordo com a necessidade e interesse do município. 

 

Art. 5° As despesas resultantes da aplicação desta Lei, correrão à conta do orçamento vigente, 
suplementadas se necessário. 

 
Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. 

 

 
Prefeitura Municipal de Iporanga, em 04 de Outubro de 2010. 

 
 

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 

 

 

ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA 
Diretor de Dept.º de Administração 




