
DECRETO Nº 3.931, DE 05 DE AGOSTO DE 2013. 
 
 
Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da 
área, objeto da matrícula n° 2.073, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis da Comarca de Vinhedo, de propriedade 
de Evline Latif Eddo ou a quem de direito, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, destinada a construção da 
Estação de Tratamento de Água Compacta para tratamento e 
abastecimento de água no Bairro Santo Antônio e ampliação de 
via urbana pública. 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito Municipal de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas, em especial pelo artigo 98, inciso XIV, da Emenda à 
Lei Orgânica do Município, nº 09/04. 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
04737-080/2013; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, parte da área, objeto da matrícula n° 2.073, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vinhedo, de propriedade de Evline Latif 
Eddo ou a quem de direito, destinada a construção da Estação de Tratamento de Água 
Compacta para tratamento e abastecimento de água no Bairro Santo Antônio e ampliação 
de via pública urbana, consoante plantas e memoriais que ficam fazendo parte integrante deste 
Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. – objeto da Matrícula n.º 2.073 – Construção da Estação de Tratamento de Água 
Compacta para tratamento e abastecimento de água no Bairro Santo Antônio e ampliação de 
via pública urbana – Inicia-se esta descrição no ponto 1, localizado próximo a cerca na Avenida 
Ricieri Chiqueto na lateral do córrego, segue com azimute de 315º00’48” e distância de 14,88m, 
até encontrar o ponto 2, deflete a direita e segue pelo córrego com azimute de 320º59’41” e 
distância de 9,55m, até encontrar o ponto 3, deflete a direita e segue pelo córrego com azimute de 
1º43’10” e distância de 10,04m, até encontrar o ponto 4, deflete a esquerda e segue pelo córrego 
com azimute 0º14’16” e distância de 21,67m, até encontrar o ponto 5, deflete a direita e segue 
pelo córrego com azimute de 8º50’46” e distância de 18,36m, até encontrar o ponto 6, deflete a 
esquerda e segue pelo córrego com azimute de 355º57’34” e distância de 22,46m, até encontrar o 
ponto 7, deflete a esquerda e segue pelo córrego com azimute de 350º50’56” e distância de 
18,24m, até encontrar o ponto 8, deflete a direita e segue pelo córrego com azimute de 8º19’07” e 
distância de 21,52m, até encontrar o ponto 9, deflete a esquerda e segue pelo córrego com 
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azimute de 354º36’31” e distância de 17,28m, até encontrar o ponto 10, deflete a direita e segue 
com azimute de 87º50’14” e distância de 15,86m, até encontrar o ponto 11, deflete a direita e 
segue pela cerca com azimute de 171º53’24” e distância de 33, 74m, confrontando-se com a 
Avenida Ricieri Chiqueto, até encontrar o ponto 12, deflete a esquerda e segue pela cerca com 
azimute de 169º58’43” e distância de 63,16m, confrontando-se com a Avenida Ricieri Chiqueto, 
até encontrar o ponto 13, deflete a direita e segue pela cerca com azimute de 187º23’47” e 
distância de 20,90m, confrontando-se com a Avenida Ricieri Chiqueto, até encontrar o ponto 14, 
deflete a direita e segue pela cerca com azimute de 200º06’12” e distância de 32,10m, 
confrontando-se com Avenida Ricieri Chiqueto, até encontrar o ponto 15, deflete a direita e 
segue com azimute de 242º39’18” e distância de 1,77m, confrontando-se com Avenida Ricieri 
Chiqueto, até encontrar o ponto 1, início desta descrição, perfazendo uma área de 3.342,94 
metros quadrados. 

 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 

Louveira, 05 de agosto de 2013. 
 
 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 05 de 
agosto de 2013. 

 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 
 


