
Sábado, 30 de outubro de 2021

Diário oficial 
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

Edição nº 846

de Planejamento, da planta n° 97.163;

  Considerando, ainda, o que consta do processo administrativo digital - 
Análise de Projeto PMA n° 2.948/2021,

  D E C R E T A :

  Art. 1° Fica aprovado o plano de destacamento da Gleba 2, situada na 
Estrada Luiz Renato Nascimento, Bairro Bom Recreio, cadastrada sob 
n° 11.1025.0030.0000, de propriedade de Luiz Carlos de Araújo, confor-
me planta aprovada sob n° 97.163, de 07 de outubro de 2021, que passa 
a ser constituída por:

  I - Área sistema viário 1, com 3.694,74m² (três mil, seiscentos e noventa 
e quatro metros quadrados e setenta e quatro centímetros quadrados);

  II - Área sistema viário 2, com 805,62m² (oitocentos e cinco metros 
quadrados e sessenta e dois centímetros quadrados);

  III - APP, com 1.893,13m² (um mil, oitocentos e noventa e três metros 
quadrados e treze centímetros quadrados);

  IV - Área institucional gleba 2, com 2.790,87m² (dois mil, setecentos 
e noventa metros quadrados e oitenta e sete centímetros quadrados);

  V - Gleba 2 remanescente, com 35.876,19m² (trinta e cinco mil, oito-
centos e setenta e seis metros quadrados e dezenove centímetros qua-
drados).

  Art. 2° Na execução do plano de destacamento, deverá ser observada 
a legislação pertinente, em especial, o disposto na Lei n° 6.492, de 18 
de dezembro de 2020.

  Art. 3° Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revoga-
das as disposições em contrário.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de outubro de 2021.

   Publicado na mesma data na Secretaria de Administração.

FRANCISCO ANTONIO SARDELLI
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO BERETTA ROSSI 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Terça-feira, Americana, terça-feira, Americana, terça-feira, 
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PORTARIA Nº 10.512, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.

"Que designa em confiança servidores públicos municipais concursa-
dos."

Francisco Antonio Sardelli,Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  R E S O L V E :

  I - Designar em confiança, o servidor público municipal concursado 
WAGNER JOSE VESPASIANO JUNIOR, matrícula 11860, no cargo de 
ENCARREGADO DE SERVIÇOS II, a partir de 1º de outubro de 2021.

  II - Designar em confiança, a servidor público municipal concursado 
JOSE CARLOS FELISBERTO, matrícula 14134, no cargo de ENCAR-
REGADO DE SERVIÇOS III, a partir de 1º de outubro de 2021.

  III - Estabelecer que esta portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a data de ocorrência dos fatos.

  Prefeitura Municipal de Americana, aos 25 de outubro de 2021.

Publicado na mesma data na 
Secretaria de Administração

FABIO BERETTA ROSSI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

ADMINISTRAÇÃO 

FRANCISCO ANTONIO 
SARDELLI 

PREFEITO MUNICIPAL

DIEGO DE BARROS GUIDOLIN
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

NEGÓCIOS JURÍDICOS

  
 

DECRETO Nº 12.815, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021.

"Aprova o plano de destacamento de gleba de propriedade de Luiz Car-
los de Araújo, e dá outras providências."

Francisco Antonio Sardelli, Prefeito Municipal de Americana, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por lei;

  Considerando a aprovação, em 07 de outubro de 2021, pela Secretaria 
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