
  LEI Nº 1032/2004 
 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI Nº 
534/91, QUE AUTORIZA DOAÇÃO DE 
ÁREA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
SERRANA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE, Prefeito Municipal de 
Serrana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
  FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte lei: 
 
 
  Art. 1º. O artigo 1º da Lei nº 534/91, de 04 de setembro de 1991, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  “ Art. 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a alienar, por 
doação, à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE 
SERRANA – APAE, para construção de sua sede, área de terra, de 
propriedade do município, a seguir descrita: 
  - Um terreno urbano sem benfeitorias, de forma irregular, com 
3.808,22 metros quadrados, localizado de frente para a Rua Moacyr 
Bertagnoli, esquina com a rua Venerando Garcia da Costa entre esta rua e 
Avenida Deolinda Rosa, com a seguinte descrição perimétrica: principia no 
ponto 1, lido na esquina da rua Moacyr Bertagnolli e rua Venerando Garcia da 
Costa, dai segue no alinhamento da rua Moacyr Bertagnoli medindo 30,00 
metros, até encontrar o ponto 2, daí vira a direita medindo 5,50 metros em 
curva até o ponto 3, daí; vira a direita numa distância de 49,18 metros até o 
ponto 4, daí; vira a direita numa distância de 29,50 metros até o ponto 5, 
confrontando nestes trechos com a Av. Deolinda Rosa; daí; vira a direita 
numa distância de 43,16 metros até o ponto 6, confrontando com terreno de 
Ariclenes Rodrigues Barbosa; daí vira a direita seguindo o alinhamento da rua 
Venerando Garcia da Costa medindo 78,00 metros até o ponto 7, 
confrontando com a referida rua; daí; vira a direita medindo 14,15 metros em 



curva, na esquina da rua Venerando Garcia da Costa e Rua Moacyr 
Bertagnolli, encontrando o ponto 1, início desta descrição.” 
 
  Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  PAÇO MUNICIPAL ESTRELA D’ALVA 
  13 de abril de 2004. 
 
 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
        PREFEITO MUNICIPAL 
   
 
 
  PUBLICADA NA SECRETARIA DA PREFEITURA 
  NA DATA SUPRA NO LOCAL DE COSTUME. 
 
 
 
  VALÉRIO ANTÔNIO GALANTE 
        PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


