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DECRETO Nº 975/2015 

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, o imóvel situado neste Município 
de Nova Canaã Paulista, Estado de Seio Paulo, necessário a Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo-SABESP. 

SILVANO CEZAR MOREIRA, Prefeito do Município de 
Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, no uso de 
suas legais atribuições legais e nos termos da Lei 
Orgânica do Município, combinada com os artigos 2º, 
6º e 40 do Decreto Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho 
de 1941, e suas alterações; 

D E CRETA: 

Art. 1º. Fica declarado de Utilidade Pública, para fins de desapropriação e/ou instituição de 
servidão de passagem pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, por via 
amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, que consta pertencer a Marcos Paulo Florezi e Outros, 
localizado na zona rural, Chácara denominada Bom Jesus, Distrito de Socimbra, Município de Nova Canaã 
Paulista, com matrícula nº 10.861 do Cartório de Registro de Imóvel de Santa Fé do Sul, onde será construído 
emissário de esgotos, parte integrante do Sistema de Coleta de Esgotos do Distrito de Socimbra, Município de 
Nova Canaã Paulista, com as medidas, limites, e confrontações mencionadas no memorial descritivo, cuja cópia 
segue em anexo, a saber: 

Areo 1 = (A-B-C-O-E-F-G-H-A) = 714,59m' 

(FAIXA) 

Faixa de terras em um imóvel rural, com denominação de partes dos Lotes nº 255 e 267, da Fazenda Ponte 
Pensa, situado no distrito de Socimbra, município de Nova Canaã Paulista, comarca de Santa ré do Sul, 
pertencente à matricula nº 10.861 do CRI de Santa Fé do Sul-SP e r epresentado no desenho S/1.BESP 251- 
2.015-RTO; tendo inicio no ponto "A", localizado no alinharuento da Estrada que liga o distrito de Socimbra à 
Aparecida D'Oeste-SP, distante de 320,69 metros, do alinhamento da Avenida Santa lvlarisél e com a Rua 
Canguçú; deste segue pela citada Estrada, com distância de 4,02 metros e com rumo de 26º31'40" SW, até o 
ponto aqui designado "B"; segue defletindo à esquerda, com distancia de 93,44 metros e corn rumo de 
65º50'51" SE, confrontando área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "C"; segue defletindo à 
esquerda, com distancia de 85,12 melros e co111 rumo de 81251'01" SE, confrontando com área da mesma 
propriedade, até o ponto aqui designado "D"; segue defletindo à esquerda, com distancia de 4,22 metros e 
com rumo de 26º37'12" NE, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "G"; 
segue defletindo à esquerda, com distancia de 86,10 metros e com rumo de 81º54'01" NW, confrontando com 
área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "H"; segue defletindo à direita, com dtstancia de 
92,57 metros e com rumo de G5º50'51" NW, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto aqui 
designado "A", inicio desta descrição, encerrando a área de 714,59m'. 

Área 2 = (D-E-F-O-G-D) = 9,58m2 

(FAIXA) (titulo não identificado) 

Faixa de terras em um imóvel rural, com denominação de partes dos tores 112 255 e 267, ela Filzenda Ponte 
Pensa, situado no distrito de Socimbr a, rnunictpio de Nova Canaã Paulista. comarca de Santa Fe do Sul 
pertencente à matrícula nº 10 861 do CRI de Santa Fé do Sul-SP e representado no desenho SABESP 
251-2.015-RTO; rrucia no ponto "B", localizado no alinhamento da Estrada que liga o distrito de Socrrnbra à 
Aparecida DOeste-SP, distante de 324, 71 metros, do alinhamento da Avenida Santa Marisa e com a Rua 
Canguçu deste segue com distancia de 93.44 metros e com rumo de 65º50'51" SE, ate o ponto aqui 
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designado "C"; segue defletindo à esquerda, com distancia de 85,12 metros e com rumo de 81º51'01" SE, 
até o ponto aqui designado "D", inicio desta descrição; deste segue com distancia de 2.42 metros e com rumo 
de 81º54'01" SE, confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "E, na divisa 
com Marcos Paulo Florezi e Outros, matricula nº 9.316; segue defletindo à esquerda, com distancia de 4,21 
metros e com rumo de 26º04'05" NE(tit.), confrontando com Marcos Paulo Florezi e Outros, até o ponto aqui 
designado "F"; segue defletindo !:i esquerda, com distancia de 2,37 metros e com rumo de 81º54'01" NW, 
confrontando com área da mesma propriedade, até o ponto aqui designado "G"; segue defletindo à esquerda, 
com distancia de 4,22 metros e com rumo de 26º37'12" SW, confrontando com área da mesma propriedade, 
até o ponto aqui designado "D". inicio desta descrição, encerrando a área de 9,58m2. 

Art. Z!!. Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de 
desapropriação, para os fins do disposto no artigo 15, do Decreto Lei Federal n.º 3365 de 21 de junho de 1941, 
alterado pela Lei n.º 2786, de 21 de maio de 1956. 

Art. 32. As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto correrão por conta e verba 
própria da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. 

Art. 42. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogas as disposições em 
contrário anteriormente aprovadas. 

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista, 
05 de agosto 

Registrado em livro próprio. 
imprensa regional. 

Publicado por afixação no lugar de costume. 
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