
DECRETO Nº 4.090, DE 02 DE JUNHO DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da área objeto 
da matrícula n° 12.779, expedida pelo Cartório de Registro de 
Imóveis de Vinhedo, de propriedade de Monte Anil 
Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou a quem de direito, 
para fins de desapropriação amigável ou judicial, destinada à 
construção de Escola de Ensino Básico. 
 
 
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 
03038-080/2014; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, a área objeto da matrícula n° 12.779, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, de propriedade de Monte Anil Empreendimentos 
Imobiliários Ltda., ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 
destinada à construção de Escola de Ensino Básico, consoante memorial descritivo que fica 
fazendo parte integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 
 
“GLEBA DE TERRAS – Objeto da matrícula n° 12.779 – 

Destinada à construção de educandário infantil no Bairro Santo Antônio – A Gleba de Terras, 
localizada no Bairro Santo Antônio, Situada no Município de Louveira-SP, que assim descreve: 
tem início no ponto 01, junto à servidão de passagem. Deste ponto segue margeando a servidão 
de passagem com rumo 52º38’NW e distância de 122,98 m até o ponto 02. Deste ponto deflete à 
esquerda pela servidão de passagem com rumo 85º44’SW e distância de 23,26 m até o ponto 03. 
Deste ponto deflete à esquerda com rumo 06º49’SW e distância de 50,41 m até o ponto 04, 
confrontando neste trecho com a propriedade de Arlete Cavalli Dinofre e filhos Lupércio 
Fernando Dinofre s/m, Laercio Pascoal Dinofre e s/m, Celso José Dinofre e s/m, Walmir Cavalli 
Dinofre e Ademir Cavalli Dinofre. Deste ponto deflete à direita com rumo 08º20’SW e distância 
de 61,82 m até o ponto 05, confrontando neste trecho com a propriedade de Arlete Cavalli 
Dinofre e filhos Lupércio Fernando Dinofre s/m, Laercio Pascoal Dinofre e s/m, Celso José 
Dinofre e s/m, Walmir Cavalli Dinofre e Ademir Cavalli Dinofre e Maria de Fátima Ferreira 
Cavalli e seu filho Wilques Cavalli Jr. Deste ponto deflete à direita com rumo 10º51’SW e 
distância de 57,05 m até o ponto 06, confrontando neste trecho com a propriedade de Maria de 
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Fátima Ferreira Cavalli e seu filho Wilques Cavalli Jr. e Nivacir Cavalli e s/m Neuza de Fátima 
Souza Cavalli. Deste ponto deflete à esquerda com rumo 64º40’NE e distância de 58,98 m até o 
ponto 07. Deste ponto deflete à esquerda com rumo 61º52’NE e distância de 76,76 m até o ponto 
08. Deste ponto segue em curva por uma distância de 43,40 m até o ponto 01, ponto este que deu 
início a esta descrição, confrontando desde o ponto 06 até a presente com propriedade de 
Avícola Santo Antônio de Louveira S/A, encerrando uma área de 13.216,77 m². 
 

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

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 
Decreto 4.080 de 09 de maio de 2014. 
 
 

Louveira, 02 de junho de 2014. 
 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 02 de 

junho de 2014. 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


