
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL Nº 2.244 DE 18  DE ABRIL DE 2013
"Dispõe  sobre  alteração  na Lei  1.494/98 e  dá outras
providências."

O Povo do Município de Guapé/MG, por seus representantes na Câmara aprovou e eu, Prefeito
Municipal sanciono a seguinte Lei,

Art.  1º O artigo  1º  da Lei  nº  1.494 de  05 de junho de 1.998 “que autoriza a
desapropriação de terreno rural para a formação de uma comunidade como núcleo urbano”
passa a vigorar com a seguinte redação:
                               
“Art. 1º -  Fica a Prefeitura Municipal de Guapé autorizada a adquirir, por desapropriação
amigável ou judicial, uma parte de terreno rural a ser desmembrado do registro R.01/AV.10-
6.604, Lº2 do CRI da Comarca de Guapé/MG, na Fazenda Soledade, na localidade Monteiros,
pertencente  a  Sebastião  Baldoni,  Jacob  Baldoni  e  Wanderley  Baldoni  e  suas  respectivas
esposas, com a finalidade de formação de uma Comunidade como núcleo urbano com área
total de 8.953,37 m² (oito mil novecentos e cinquenta e três metros e trinta e sete centímetros
quadrados),  com a seguintes  divisas: tem inicio no entroncamento da estrada que vem de
Guapé e da estrada que vai para São José e Bem-te-vi, seguindo sentido estrada da Cava,
volvendo a esquerda com uma extensão de 174,82 m (cento e setenta e quatro metros e oitenta
e dois centímetros)dividindo com terreno de Sebastião Baldoni e outros, volvendo novamente a
esquerda com uma extensão de 66,06 m (sessenta e seis metros e seis centímetros), dividindo
com propriedade de  Sebastião Baldoni e outros e Wandelino José da Silva, até encontrar o
entroncamento onde teve inicio estas divisas”.(NR)

Art. 2º As demais disposições da Lei aqui modificada permanecem inalteradas.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotação

orçamentária própria.

Art.  4º Esta  Lei  e  seus  efeitos  entram  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

revogando-se as disposições em contrário.

Guapé, 18 de abril de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito Municipal
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