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DECRETO NO 3.216, DE 27 DE OUTUBRO DE 2014.

“Declara de Utilidade Pdblica faixa de dea de terra situada na zona rural deste MunicfpIO,

de propriedade de Marcio Aparecido Marques da SiIva, destinada a servidfro administrativa para

PaSSagem de rede de gaIeria de agua pluviais e da outras providencias,,.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURTTAMA, Estado de Sao Paulo, nO uSO de suas

atribui96es Iega-S COnferidas por Lei・

Art. 1O FICa declarada de utilidade p皿ica, a Ser desapropriada amlgaVel ou

judicialmente’Parte do terreno constante da MatrlCula Imobili各ria nO lO.307, Situado na zona

rural deste Municipio’de propriedade de Mfroio Aparecido Marques da Silva e sua mulher,

destinada a passagem de servidfo administrativa, Para galerias pluviais do Cor可nto

Habitaciona量“ANA ALVES TEIXEIRA�ﾒ�6�&蹤����&友�6柳��ﾂ��t'W&友�ﾖ��bﾈ�Rﾂ�8+Xｶf�2�ﾖVF芳�2�P

COnfronta96es fazem parte desta:

“Um im6vel o噂o parte da matricula nO. 10.307, COT a froa superficial de l.175roOm2 (Um mil e

CentO e Setenta e Cinco metros quadrados), neSte munlC子pio e comarca de Buritama, COmpreendido

dentro do segulnte rOteiro: COme9a na divisa do im6vel de Marc掴o Nascimento dos Santos

(matricula nO 2.912), e im6vel de Antoninho da Rocha Goulart (matricula nO 7.817); dai segue por
し皿a distancia de 235,00 metros (duzentos e trinta e cinco metros) at6 encontrar a (1agoa do sapo)

de propriedade de Marcio Aparecido Marques da Silva, (matricula nO 10.307), dai vira a direita

acompanhando a referida Lagoa do Sapo por 5,00m (Cinco metros), dai deflete a direita e segue

235’00m (duzentos e trinta e cinco metros), at5 encontra「 a divisa de propriedade de Marcilio

Nascimento dos Santos・ em tOda esta extens各o divide com Marcio Aparecido Marques da Silva,

(matricula nO 10.307)’dai vira a direta e segue 5。Om (cinco metros) ate encontrar o ponto desta

descrlCaO, COnfrontando-Se COm Marcilio Nascimento dos Santos”.

Art. 2O - A desapropria9為O Ora declarada e de carater urgente’nOS temos do disposto no

a血go 15 do Decreto Lei nO 3.365/4L

Art. 30 Este decreto entra em vlgOr na data de sua publica9肴O.

Art. 40 Revogam-Se aS dispos190eS

Buritama/SP, 27 de outubro d

Po!itica.

COntr各ri o.
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