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ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social 2 - ZEIS 2, 

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 a ZEIS 1 - A, até encontrar o marco M2, situado na cerca de 

divisa do Patrimônio Municipal; deste ponto deflete à esquerda e segue em linha 

reta, ainda confrontando com o Patrimônio Municipal, até encontrar o marco M3, 

situado no alinhamento predial direito (lado par) da Via de Acesso Vereador Jácomo 

Rampim; daí deflete à direita e segue em linha reta, agora confrontando com o leito 

da referida via de acesso, até encontrar o marco M4, situado no alinhamento predial 

esquerdo (lado ímpar) da Via de Acesso Vereador Jácomo Rampim; daí deflete à 

esquerda e segue em linha reta, confrontando agora com o Patrimônio Municipal, 

até encontrar o marco M5, situado na cerca de divisa com a Fazenda das Araras; daí 

deflete à esquerda e segue em linha reta, confrontando com a referida fazenda, até 

encontrar o marco M6, situado no ponto de cruzamento entre a divisa da retrocitada 

fazenda com a projeção do alinhamento predial direito da Rua José Malachias 
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Marques (divisa do CH Francisco Pupin); daí deflete à esquerda e segue em linha 

reta, agora confrontando com o leito da Via de Acesso Vereador Jácomo Rampim e 

“Sociedade Comunitária das Araras”, até encontrar o marco M1, onde teve início e 

tem fim esta descrição perimétrica desta ZEIS 2 - A. 
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DESCRIÇÃO PERIMÉTRICA 

 

ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social II - ZEIS 2, 

situada na Unidade de Planejamento 05 – UP-5, área esta cuja descrição perimétrica 

tem início no marco M1, situado no ponto de cruzamento entre a projeção da divisa 

de fundo dos lotes da Sociedade Comunitária do Potreiro (lotes estes situados no 

lado par da Rua Virgínio José de Medeiros) com o eixo da Avenida Júlio César 

Saqueto da Costa; daí segue por essa divisa de fundo, até encontrar o marco M2; 

situado na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek; daí segue pelo eixo dessa 

última avenida até encontrar o marco M3, situado na Rua dos Batataenses 

Anônimos; daí segue pelo eixo dessa rua até encontrar o marco M4, situado em via 

paralela à Avenida Júlio César Saqueto da Costa; daí segue pelo eixo dessa última 

via até encontrar o marco M5, situado na Avenida Jorge Salim Melis; daí segue pelo 
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eixo dessa última avenida até encontrar o marco M6, situado na Praça Jamile André 

Mansur; daí segue pelo eixo dessa praça até encontrar o marco M7, situado  na Rua 

Aymoré Celso Pereira; daí segue pelo eixo dessa última rua até encontrar o marco 

M8, situado na Avenida Júlio César Saqueto da Costa, daí segue pelo eixo dessa 

última avenida até encontrar o marco M1, onde teve início e tem fim esta descrição 

perimétrica desta ZEIS 2 - B. 
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ÁREA URBANA: pertencente à Zona Especial de Interesse Social 2- ZEIS 2, 

situada na Unidade de Planejamento 12 – UP-12, área esta cuja descrição 

perimétrica tem início no marco M1, situado na ponte sobre o Córrego dos Peixes, 

onde tem início a Estrada Municipal “Alyrio Lellis Garcia” – BTT 020; daí segue por 

esta Estrada Municipal, até encontrar o marco M2, situado na divisa da Agropecuária 

Mundo Novo; daí segue por essa divisa confrontando com a Agropecuária Mundo 

Novo, Sítio Alvorada, Sítio Três Irmãos/Santa Lídia e Sítio Alvorada, até encontrar 
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marco M3, situado no Ribeirão da Cachoeira; daí segue pelo eixo desse ribeirão à 

montante, até encontrar o marco M4, situado no ponto de cruzamento com a 

projeção da divisa do Jardim Lorena; daí segue confrontando com Jardim Lorena, 

Parque Nova Alvorada e o Sítio Aurora, até encontrar o marco M5, situado no 

Córrego dos Peixes, daí segue pelo eixo desse último córrego à jusante até 

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

ZEIS 2 - C. 


