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AUTÓGRAFO Nº 19/2020 

 

Proposição  : Projeto de Lei nº 08/2020 

Autoria  : Executivo 

Assunto  : “Declara de utilidade pública para fins de 

desapropriação, área urbana sem benfeitorias que especifica, e dá outras 

providências.” 

 

   A CÂMARA MUNICIPAL DE GUARÁ, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais; 

 

   APROVA: 

 

Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública, para fins de 

desapropriação amigável e/ou judicial, uma área urbana, sem benfeitorias, 

localizado no prolongamento da Rua Campos Sales, de propriedade de 

Associação Atlética Guaraense, cadastrado nesta Prefeitura Municipal de Guará 

sob o nº 186.201.001, e matriculado sob o nº 1.072, fls. 24, Livro 3-L, do CRI de 

Ituverava/SP, com as seguintes medidas e confrontações: 

  MEMORIAL DESCRITIVO 

  UM TERRENO DE CAMPO situado na Fazenda “Retiro”, do 

município de Guará, compreendido dentro das seguintes divisas e confrontações 

seguintes: “Cento e vinte metros de um lado (poente), cercado de arame dividido 

com terreno de José de Carvalho e Silva e seus filhos; cento e vinte metros de 

outro lado, dividindo com terreno das transmitentes; cem metros de outro lado, 

dividindo com terrenos de propriedade dos mesmos transmitentes e finalmente, 

cem metros de outro lado, dividindo com os próprios transmitentes; excelente 

disposição para construção, tanto comercial, quanto residencial; situado em local 

privilegiado e de fácil acesso (voltado para a principal avenida da cidade); de 

formato regular; plano; superfície consistente; próximo às derivações dos serviços 

de rede de água e esgoto e energia elétrica, com área total de 1.579,34m². 

Transcrição/Matrícula: 1.072, fls. 24, Livro 3-L, do CRI de Ituverava/SP; 

Cadastro Municipal 186.201.001; 

Art. 2º. O imóvel acima descrito será destinado ao 

prolongamento da Rua Campos Sales. 

Art. 3º. As despesas decorrentes da efetivação desta 

desapropriação, correrão por conta de recursos consignados no orçamento vigente. 

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

revogando-se as disposições em contrário. 

 

   Câmara Municipal de Guará/SP, 25 de junho de 2020. 
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