
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUADRA
"Capital do Milho Branco"

PaçoMunicipal "José Darci Soares"

DECRETONº160B/2017
De30de Novembro de 2017

"Dá nova redação ao Decreto nº50B/2006
de 20 de novembro de 2006 e da outras
dá outras providencias"

Luiz Carlos Pereira, Prefeito do Município de Quadra, Estado de São Paulo, no uso de suas
Atribuições legais e nos termos dos artigos 49, inciso XVI e 39 inciso XI, da Lei Orgânica
Municipal, c/c os artigos 29 e 69 do Decreto Federal n9 3.365, de 21 de junho de 1941, com as
alterações que lhesforam introduzidas posteriormente.

"Considerandodesapropriação tratada no Decreto 508/2006"
"Considerandoa não geração de despesadeste ato"
"Considerandoa retificação das características confrontantes do imóvel aqui tratado"

DECRETA

Art. 1º - OArtigo 19 do Decreto Municipal 508/2006 de 20 de Novembro passa a vigorar com a
seguinte redação.
"Art. 19- Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, por via amigável ou

judicial, o imóvel urbano consistente de um terreno, localizado nesta cidade de Quadra e que
consta pertencer a JOSÉMONTEIRODOSSANTOS,necessário para prolongamento de rua,
imóvel esseconstante da matrícula n9 58052 do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí/SP,o
qual possui asseguintes características e confrontações:

Descrição Perimetra/: Área desapropriada pela Prefeitura Municipal de Quadra para o
prolongamento da RuaJoséCarlosSilveira

A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice 22A,
assinaladoem planta anexa e define-se pelos seguintes dados:

'~""""""""""""" -.rRuaJoséCarlosda Silveira,36 - Jardim Santo Antonio - CEP18255-000- QUADRA- SP
Tel.: (15) 3253-9000

www.quadra.sp.gov.br
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