
   (Republicado para retificação do que constou na Edição 251, Ano II, 

de 08/11/2022, do Diário Oficial Eletrônico do Município de Laranjal Paulista, sobre a 

redação do Decreto nº 4.315 de 24 de outubro de 2022) 

  DECRETO Nº 4.315, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022 
     

 Declara de utilidade pública, para fins de 

futura desapropriação, por via amigável ou judicial, o 

imóvel que especifica, objetivando a convolação de 

servidão em via pública para prolongamento da Rua 

Clóvis Milanelo. 

 

 ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR, Prefeito do Município de Laranjal 

Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais e nos termos da Lei 

Orgânica do Município, art. 53, XXIV, combinada com os artigos 2º e 6º do Decreto-

Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941; e 

 

 D E C R E T A: 

 

 Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de futura 

desapropriação, por via amigável ou judicial, a área correspondente à servidão de 

passagem existente no prolongamento da Rua Clóvis Milanelo, nesta cidade, 

pertencente à matrícula nº 9.621, do Cartório de Registro de Imóveis local, de 

propriedade de Claudina Pivetta Luvisotto e Vitor Clóvis Ribeiro Luvisotto, 

objetivando a convolação de servidão de passagem em via pública para 

prolongamento da Rua Clóvis Milanelo e ligação com a via pública descrita na 

Matrícula nº 13.540, do Cartório de Registro de Imóveis local. 

 

 Art. 2º As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Prefeitura Municipal de Laranjal Paulista, 24 de outubro de 2022. 

 

 

 

ALCIDES de MOURA CAMPOS JUNIOR 

Prefeito Municipal 

Conferida, numerada, datada neste Departamento de Expediente/Atos Normativos e 

afixada, na forma regulamentar, no local de costume do Paço Municipal, onde se 

encontra o quadro próprio de Editais, com publicação no DiOE-Diário Oficial 

Eletrônico do Município de Laranjal Paulista, (www.imprensaoficialmunicipal), na 

data de sua circulação. 

 

                        Kátia Lino 

     Assistente Administrativo  
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