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LEI COMPLEMENTAR Nº. 60/2020, DE 12/3/2020. 

    AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 
 

Dispõe sobre a criação do Distrito de Primavera e dá 

outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ROSANA, Estado 
de São Paulo. Faço saber que a Câmara Municipal de 

Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

Lei Complementar: 

 

Art. 1º Fica criado e oficializado o Distrito de Primavera, no Município de Rosana, Estado de São 

Paulo, nos termos dos artigos 6° ao 8° da Lei Orgânica Municipal, nos seguintes limites:  

 

Começa no rio Paraná, no ponto em que seu eixo é cortado pela reta de rumo Norte, que 

vem do km 87 da Rodovia Arlindo Bettio (SP613); segue pela referida reta até o ponto de 

interseção com o prolongamento do eixo do canal que separa a ilha do Bananal ou Caiapós 

Novos da margem esquerda do rio Paraná; segue por esse prolongamento e pelo eixo do 

referido canal até encontrar nova reta de rumo Norte, que vem do km 85 da Rodovia 

Arlindo Bettio (SP613); segue por esta reta até o km 85 da referida rodovia; dai, deflete à 

esquerda, seguindo pelo eixo da Rodovia Arlindo Bettio (SP 613), até o km 84 da referida 

Rodovia; dai, segue por reta de rumo até encontrar o prolongamento do eixo da Avenida 

Paranapanema; daí, deflete à esquerda, seguindo pelo referido prolongamento e pelo eixo 

da Avenida Paranapanema até encontrar a divisa da “área desapropriada” deflete à direita 

contornando a área desapropriada, até encontrar o córrego Jacutinga; sobe por este até 

encontrar a divisa da faixa da FEPASA; deflete à direita, seguindo por esta divisa até a 

grota Seca, pela qual sobe até a Rodovia Arlindo Bettio (SP613); dai segue pelo eixo da 

referida Rodovia até cruzar com o ribeirão Grande ou Jacu. 

 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal adotará as providências administrativas necessárias para 

efetiva criação do Distrito de Primavera 

 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.    

 

 

Publique-se, registre-se e cumpra-se. 

 

 

Rosana - SP, aos 12 (doze) dias do mês de março de 2020. 

 

 

SILVIO GABRIEL 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
Publicada e Registrada nesta Secretaria em data supra. 

 

          ELISA CARLA BOSQUÊ 

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO 


