
CFrifeitura, 9dunicipaCde Çuzofândia 
F "Paço Munícip'al Prefeito Antonio P~reira de. Carvalho'" 

. . ESTADO DE SÃo PAULO '. 

, 

Lei N.o ·166~, de 26 de lU:D~O de 2013. 

",AUTO~'O . EXECUTIVO l\fUNICIPAL . A 
PROC~ER . A . DESAPROPRIAÇÃO DE BENS 
IMÓVÉIS .QUE 'ESPEC~CA . E REALIZAR 

'. , '. 	 ABERTURA. DE cRÉDiTO ADICIONAL ESPECIÀL 
PARA0 FIM DA PRESENTE LEI". 'I' .. 

de São Paulo, no uso de s~atribuiçõês legais, etc.;.' 

'FAZ' SABER, que? a ..Câmara Municipal . de Guzolândia' APROVOU e' ele 
,SANCIONA ePROMULGA a segUinte-Lei:-, 	 . 

Artigo i o -Fica óExecutiyo Municipal autorizado a desapr~Íniar medi~te Decreto, 

.. , be~ imóveis cujas especificações .estã() '4esçritas abaixo,visando adequação da.l'lUl pré..existente, 


. nos termos do artigo 34~ inciso XdaLei Orgânica Municipal, e Lei Federal nO 4~132 de 10/09/1962, 

, '. 	 ~ 

e disposiç~s processuais do Decretó~Lei n° 3,.365 de 211061l941: 

.DESCRICÁOCOMPLETA DAS OUADRAS E LOTES 
• _,. .3, 

. . 	 " . 

"Inicia-sé no vértice nO 1,.. o· perímetro do terre~o no ponto "1" localiZado junto a 
'cerca de divisa com AlêindoJosé ÀiVe1ini,~tricula 71'1, deste segue confrontando com ácerca de • 
divisa com Alcinao José. Arvelini~ ma.trlcliÍa71 f percorrendo' a distânciâde 109,18 'metros com 
azimute 151°45,'22" até encontrar com·ovért$.ce a distância n 2~, d~ste detlete á direita confron~o . 
com a R~ Frãncisco Belati,percorrendo~,distâ,tl~iade (),19 metros·êomazimu,te de 187°11 '54" até, 
encontrar éoni o vértiee den03, destedetlete a direita Confrontando coma Rua Francisco Belati, 

. " -', . .' ~ '.' \ 	 . .(' 

percorrendo a distância de 10,35 metros ,com azimute de 280°03'21" até encontrar 'com o vértice de 
n04, deste deflete a diréita,. co~ntando cOm a reJllanescente .deEdson Botelho de Carvalho e 
Outra, matricula.·5.841, percorrendo á distância de 116;76mettos cOm azimute de 331°33'04" 
encon~ com a vértice. de nO 5, deste defletc;adireita coD:rrontand~ com a RUa' Francisco Belati, 
percorrendo a distância de 15,06 'metrOs com azimutede 98°11 '32'" até encontrar.o vértice de nO 1, 
inicio da presente, des~rição.do perímetro. ' " . 

Artigo 2° - J;'ara fazer,fàce à ~plicação da presente Lei fica o Executivo MuniCipal 
autorizad:o a àbrir,por Decreto, Creditô AdicionâlEspeclal no valor de até R$ 5.000,00 (cinco':mil 

, reais). .' 
, < ~ • '" t 	 I 

.Parágrafo Único ~ O crédito autorizado pelo "cap'ut'1 deste artigo será cqbcrto com' 
recursos a que álude'o inciso I; TI e/ou TIl, do parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei Federal nO 4320/64. 

. Artigo'3°; - FiCá o;Executi~oMunicipa1"autorizado ~procederaS alterações na Lei 
nO 1395, de25 denov~brode 2009 - PlanoPlurlantüil eLei n° 1613, de 26 de junho de 2012 ';. Lei 
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MEMORIAL DESCRITIVO 


Objetivo: Interesse púbJico( Prolongamento da Rua Francisco Belati} 

Imóvel: lote liA" Quadra - 38 

Proprietário: Edson Botelho de Carvalho e Outra. 

Localizaçio: Município de Guzolândia - SP 

Matricula 5.841 

2Área para prolongamento da Rua Francisco 8e1ati: 1.376,48 m

Perfmetro: 2S7,57 metros 

IMÓYa-" Área objeto de interesse público para fins de realização de regularização do 
prolongamento da rua Francisco 8elati - área esta focalizada no lote liA" quadra 38", 
matricula 5.841, com área de 1.376,48 m2 

, situado na zona urbana do município de 
Guzolândia - SP, e segue com os seguintes rumos e confrontações: 

DI nicia-se no vértice n.ol, O perímetro do terreno tem início no ponto ·1- localizado 
junto a cerca de divisa com Atcindo José ArveJin,. matricula 711, deste segue 
confrontando com a cerca de divisa com Alcindo José Arvelin, matricula 711 
percorrendo a distância de 109,18 metros com azimute 15r45'22" até encontrar com 
o vértice n.~ deste deflete a direita confrontando com a rua Francisco 8elati, 
percorrendo a distância de 6,19 metros com azimute de 187"'11'54- até encontrar 
com o vértice de n..~" deste deftete a direita confrontando com a rua Francisco 
Selali, pe.rcorrendo a distância de 10,35 metros com azimute de 280°03'21" até 
encontrar com o vértice de n"4, deste deflete a direita confrontando com 
remanescente de Edson Botelho de Carvalho e Outra, matricula 5.841, percorrendo a 
distância de 116,76 metros com azimute de 331°33"04"" encontrar com o vértice de 
n.°S, deste deftete a direita confrontando com a rua Francisco Belati, percorrendo a 
distância de 15,06 metros com azimute de 9go11~2" até encontrar com o vértice de 
n"l,inicio da presente descrição do perimetro . 

Nova Castilho 20 de junho de 2013. 

Técnico em Agrimensura 
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