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Estância Hidromineral de Águas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

"Desapropria imóvel e dá outras providên-

DECRETO N2U38 DE 16 DE MARÇC DE 1992.

Prefeitura daI

•

JAIR VALENTE FERNANDES, Prefeito Municipal
da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e com fundamen-
to no Artigo 52 inciso XXIV da Constituição Federal, no Decreto Lei
Federal 3.365/41, combinado com o artigo 22 inciso V - Lei Federal
4.132 e Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Artigo 12 - Fica desapropriada por via ami
gável a área de terras com 4.094,41 m2, declarada de interesse saci
aI através do Decreto n2 1.127 de 30 de Dezembro de 1991, pela im-
portância de ~$18.834.286,OO (dezoito milhões oitocentos e trinta -
quatro mil e duzentos e oitenta seis cruzeiros) que consta perten-
cer ao sr. Dr. Paulo Oswaldo de Barros Bandeira, localizada na Fa-
zenda Pedreira, situada dentro do perímetro urbano do MunicípiO com
a seguinte descrição:

"Tem inicio no ma.r<;:oO) na diVisa com a P~

feitura Municipal de 19uas da Prata, deste, com rumo de 022 52' N.W.
e e medindo 20,00 metros, vai a outro canto (marco04) conf'rontando co

propriedade da Prefeitura Municipal de A:guas da Prata; deste à dire'
ta e rumo de 862 181 N.E., segue na distância de 91,05 metros atl a
diVisa com Paulo Oswaldo de Barros Bandeira (marco 4-A) e termina a
conf'rontação com a Prefeitura; deste à esquerda e segue divisando /
com Paulo Oswaldo de Barros Bandeira rumo de 022 521 N.W. com 30,00
metros vai a outro canto (marco I - A); onde deflete à esquerda e
medindo 119,55 metros vai at~ outro canto (marco 01); deste segue à
esquerda e ainda conf'rântando com Paulo Oswaldo de Barros Bandeira
com rumo de 029 52' S.E. medindo 50,00 metros vai tam~m a outro c
to (marco 02); onde faz canto novamente e deflexão à esquerda e com
rumo de 86225' N.E. medindo 26,00 metros vai ao marco 03 na divisa
com a Frefei tura Municipal de 19uas da Prata onde iniciou e termi_
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na esta descrição".

destina a composição de
cional são Judas Tadeu.

Artigo 22 - O imóvel ora desapropriado se
área para desenvolvimento do Núcleo Habita-

•

Artigo )2 - Este Decreto entra em vigor

na data de sua publicação, revogadas as dispos'ções em contrário.
da Estância Hidromi-
mês de março de mil

SONIA
Respl erpl Secretaria

•

Cartório do Registro Civil e Anexos ~ Agua~ d
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