
DECRETO Nº 4.037, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2014.  
 

 
Determina a requisição administrativa de parte do imóvel 
localizado na Estrada Tereza Bizetto Cestarolli Nº2080, 
Fazenda Passarinho no Município de Louveira – SP.  
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito do Município de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso das atribuições legais, 
conferidas pelo artigo 98, inciso XIV, da Lei Orgânica do 
Município de Louveira; 
 
Considerando a enorme estiagem que aflige a cidade de Louveira e 
região; 
 
Considerando os baixos níveis dos rios que abastecem nossa 
cidade; 
 
Considerando o estado de calamidade que atinge o Município de 
Louveira com a ausência de água para população; 
 
Considerando que as águas da represa da “Fazenda Passarinho” 
podem amenizar a falta de água na cidade de Louveira; 
 
Considerando a necessidade de ingresso dos agentes públicos 
municipais no imóvel para captar água da represa situada na 
“Fazenda Passarinho”; 
 
Considerando que o artigo, 5º, inciso XXV, da Constituição da 
República estabelece que no caso de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 
 
Considerando, por fim, que a requisição administrativa é a 
utilização coativa de bens ou serviços particulares pelo Poder 
Público por ato de execução imediata e direta da autoridade 
requisitante;  

 
Decreta: 

 
Art. 1º Fica determinada a requisição administrativa de parte do 

imóvel localizado na Estrada Tereza Bizetto Cestarolli nº. 2080, no Município de Louveira, 
Estado de São Paulo para captar água da represa existente no local e com isso garantir o 
abastecimento da cidade. 

  



 

 

 

Decreto nº 4.037/2014     2 

Art. 2º O bem ficará na posse do Município apenas pelo período 
necessário para a captação de água da represa e assim sanar o iminente perigo público do 
desabastecimento da cidade. 
 

Art. 3º Fica autorizado o uso da Guarda Municipal de Louveira e a 
requisição da Polícia Militar do Estado de São Paulo para fazer cumprir este Decreto, caso seja 
necessário.  

 
Art. 4º As despesas decorrentes deste Decreto correrão à conta das 

dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário. 
 

Art. 5°  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 
 

Louveira, 21 de fevereiro de 2014. 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 21 de 

fevereiro de 2014. 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 

 
 


