
DECRETO Nº 4.126, DE 13 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da área 
de terras, objeto da matrícula n.º 15.638, do Oficial de Registro 
de Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de Lélia Fusari 
Carmona; Felipe Carmona Neto; Maria Celeste Jimenes de 
Barros e Etelvina Aparecida Almeida Carmona, ou a quem de 
direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 
destinada à instalação do reservatório de água – caixa d’água.  
 
 
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 
04247-080/2014; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, parte da área de terras, objeto da matrícula n.º 15.638, do 
Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de Lélia Fusari Carmona; 
Felipe Carmona Neto; Maria Celeste Jimenes de Barros e Etelvina Aparecida Almeida 
Carmona, ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, destinada à 
instalação do reservatório de água – caixa d’água, consoante planta e memorial descritivo que 
fica fazendo parte integrante deste Decreto. 
 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 
Pública. 

 
“Parte da área de terras objeto da matrícula n.º 15.638, do Oficial 

de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP – Instalação do Reservatório de Água – caixa d’água. – 
O terreno constituído de parte da área de terras situada no Sitio localizado no Núcleo Paulo 
Prado, no Bairro Santo Antônio, na cidade de Louveira, designado “Área D”, o qual assim se 
descreve: Tem inicio no ponto 291 junto à divisa da ÁREA A (destinada à ampliação da Rua 
Antônio Bonesso, conforme Decreto nº 1.211/91) matriculada sob nº 15.637 desta Serventia com 
o LOTE 24 DA QUADRA F do loteamento “Cidade Jardim”; daí segue a direita em curva a 
esquerda com ângulo central de 35°47’42” por uma distancia de 16,707m. até o ponto 290 
confrontando com a ÁREA A (destinada a ampliação da Rua Antônio Bonesso, conforme 
Decreto nº 1.211/91) matriculada sob nº 15.637 desta Serventia; daí segue em linha reta com a 
mesma confrontação com azimute de 5°30’43” por uma distancia de 40,93m. até o ponto 205B; 
daí vira a direita e segue com azimute de 336°04’03” por uma distancia de 78,08m. até o ponto 
205A, confrontando com a ÁREA B de propriedade de LÉLIA FUSARI CARMONA; FELIPE 



 

 

 

 

Decreto nº 4.126/2014     2 

CARMONA NETO e ETELVINA APARECIDA ALMEIDA CARMONA, matriculada sob nº 
15.638 desta Serventia; daí vira a direita e segue com azimute 246°14’18” e distancia de 
32,00m. até o ponto 204 confrontando com a GLEBA A-1 de propriedade de GILBERTO 
PAGOTTI e ANA DE CAMARGO PAGOTTI,matriculada sob nº 13.845 desta Serventia, 
encerrando uma área de 1.632,32m². 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Louveira, 13 de agosto de 2014. 
 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 13 de 

agosto de 2014. 
 
 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração  


