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ZZOONNAA  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  SSOOCCIIAALL  11  
ZZEEIISS  11--AA 

 

 
 

DDeessccrriiççããoo  PPeerriimmééttrriiccaa  
 
ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1, 

situada na Unidade de Planejamento 06 – UP-6, área esta cuja descrição perimétrica 

tem início no marco M1, situado no alinhamento predial direito da Rua José 

Malachias Marques (divisa do CH Francisco Pupin) com a divisa de fundo do 

loteamento “Sociedade Comunitária das Araras”. Deste ponto segue em linha reta, 

confrontando com o referido alinhamento predial da Rua José Malachias Marques, 

até encontrar o marco M2, situado no ponto de cruzamento com a margem esquerda 

do Córrego dos Peixes; deste ponto deflete à esquerda e segue faceando referida 

margem, até encontrar o marco M3, situado na cerca de divisa de propriedade do 

Patrimônio Municipal (antiga Granja Municipal); deste ponto deflete à esquerda e 

segue por esta cerca, confrontando com referida propriedade até encontrar o marco 

M4, situado na divisa de fundo do loteamento  “Sociedade Comunitária das Araras”; 

deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta, confrontando com o referido 

loteamento, até encontrar o Marco 1, onde teve início e tem fim esta descrição 

perimétrica desta ZEIS 1 - A. 
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ZZOONNAA  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  SSOOCCIIAALL  11  
ZZEEIISS  11  ––  BB  

 

 
 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA 
 

ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1, situada na 

Unidade de Planejamento 10 - UP-10, área esta cuja descrição perimétrica tem início no 

marco M1, situado no ponto de cruzamento do alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) 

da Avenida Todos os Santos com a cerca de divisa entre o Parque Residencial “Santa 

Rita” e propriedade de Geraldo Squarizzi. Deste ponto segue em linha reta, confrontando 

com o Parque Residencial “Santa Rita”, até encontrar o marco M2; deste ponto deflete à 

esquerda e segue em linha reta, ainda confrontando com o Parque Residencial “Santa 

Rita”, até encontrar o marco M3; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, ainda 

confrontando com o Parque Residencial “Santa Rita”, até encontrar o marco M4, situado 

no ponto de cruzamento desta cerca de divisa do Parque Residencial “Santa Rita” com o 

alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) da Rua Guilherme Corsini; deste ponto deflete 

à direita e segue em linha reta por uma linha projetada, confrontando com terrenos 

remanescentes de propriedade de Paulo Calegaro, Geraldo Squarizzi, e Outros, até 
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encontrar o marco M5, situado no ponto de cruzamento desta linha projetada com as 

cercas das divisas de fundo das chácaras situadas na Travessa Joaquim Bertolucci; deste 

ponto deflete à direita e segue em linha reta, confrontando com as referidas cercas de 

divisas, até encontrar o marco M6, situado na divisa com o loteamento Jardim das Flores; 

deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, agora confrontando com o referido 

loteamento, até encontrar o marco M7, situado no ponto de cruzamento desta divisa do 

Jardim das Flores com o alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) da Avenida Todos os 

Santos; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta, pelo referido alinhamento 

predial até encontrar o Marco 1, onde teve início e tem fim esta descrição perimétrica 

desta ZEIS 1- B. 
 

ZZOONNAA  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  SSOOCCIIAALL  11  
ZZEEIISS  11--  CC  

 

 
 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA 
 
ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1, situada na 

Unidade de Planejamento 10 - UP-10, área esta cuja descrição perimétrica tem início no 

marco M1, situado no ponto de cruzamento do alinhamento predial direito (lado par) da 

Estrada Municipal Jorge João Mansur com a cerca de divisa entre o Conjunto 

Habitacional Antonio Romanholi e a propriedade de Azi Isper Deste ponto segue em linha 

reta, confrontando com o alinhamento predial direito (lado par) da Estrada Municipal Jorge 



 26 
 
 

 

João Mansur, até encontrar o marco M2, situado no ponto de cruzamento com a divisa do 

loteamento Jardim Santa Luiza (Vila Lopes); deste ponto deflete à esquerda e segue em 

linha reta, confrontando com o referido loteamento, até encontrar o marco M3, situado no 

ponto de cruzamento com o alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) da Avenida 

Boiadeira Alfredo Zamproni; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta, 

confrontando com o referido alinhamento predial, até encontrar o marco M4, situado no 

ponto de cruzamento com a divisa da propriedade da empresa Rádio Difusora Ltd.ª; deste 

ponto deflete à esquerda e segue em linha reta, agora confrontando com a referida 

empresa Rádio Difusora Ltd.ª, até encontrar o marco M5, deste ponto deflete à direita e 

segue em linha reta, ainda confrontando com a referida empresa Rádio Difusora Ltd.ª, até 

encontrar o marco M6, situado no ponto de cruzamento com a divisa do Conjunto 

Habitacional Antonio Romanholi; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha reta, 

agora confrontando até encontrar o Marco 1, onde teve início e tem fim esta descrição 

perimétrica desta ZEIS 1 - C. 
 

ZZOONNAA  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  IINNTTEERREESSSSEE  SSOOCCIIAALL  11  
ZZEEIISS  11  --  DD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA 
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ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social 1 - ZEIS 1, situada na 

Unidade de Planejamento 10 - UP-10, área esta cuja descrição perimétrica  tem  início  no 
marco M1, situado no ponto de cruzamento do alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) 

da Estrada Municipal Jorge João Mansur com a cerca de divisa entre o  loteamento 

Parque Nova Alvorada e a propriedade de Luiz Fausto Pupin. Deste ponto segue em linha 

reta, confrontando com o referido alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) da Estrada 

Municipal Jorge João Mansur, até encontrar o marco M2, situado no ponto de cruzamento 

deste alinhamento predial esquerdo (lado ímpar) da Estrada Municipal Jorge João Mansur 

com a projeção da divisa que o  loteamento Jardim Santa Luiza (Vila Lopes) faz com a 

propriedade de Azy Isper; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, pela 

retrocitada projeção, até encontrar o marco M3, situado no ponto de cruzamento com a 

divisa do loteamento Jardim Lorena; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha 

reta, confrontando com o referido Jardim Lorena e com o Parque Nova Alvorada, até 

encontrar o marco M4; deste ponto deflete à direita e segue em linha reta, ainda 

confrontando com o Parque Nova Alvorada, até encontrar o marco M5, deste ponto 

deflete à esquerda e segue em linha reta, ainda confrontando com o Parque Nova 

Alvorada, até encontrar o marco M1, onde teve início e tem fim esta descrição perimétrica 

desta ZEIS 1 - D. 

 

 


