
DECRETO Nº 4.146, DE 15 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da área 
constituída pelo terreno destacado dos Sítios do Pouzo e São 
Francisco, no município de Louveira, objeto da matrícula n° 
2.575, expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis de 
Vinhedo/SP, de propriedade de Estanislau Steck e sua esposa 
Magali Bragile Steck; ou a quem de direito, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, destinada a instalação de 
reservatório de 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 
02622-080/2014; 
 
Considerando as disposições das Secretarias Municipais 
competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, parte da área constituída pelo terreno destacado dos Sítios 
do Pouzo e São Francisco, no município de Louveira, objeto da matrícula n° 2.575, expedida 
pelo Oficial de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de Estanislau Steck e sua 
esposa Magali Bragile Steck; ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, destinada a instalação de reservatório de água – Vila Omizollo – consoante plantas e 
memoriais descritivos que ficam fazendo parte integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 
 
“TERRENO DESTACADO DOS SÍTIOS DO POUZO E SÃO 

FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE LOUVEIRA – MATRÍCULA N° 2.575, EXPEDIDA 
PELO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE VINHEDO/SP – INSTALAÇÃO DE 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA – Terreno, localizado no Município de Louveira, que assim se 
descreve: inicia-se na divisa de propriedade de Antônio Omizolo com Atílio Bisquola, 
exatamente em uma Estrada Velha, conhecida por Estrada da Boiada, daí segue por essa 
Estrada em direção a Vinhedo, 25,00m., daí vira a direita e segue com azimute de 52°34'58" e 
distancia de 25,00m., confrontando com a área remanescente, até o ponto A; daí vira a direita e 
segue com azimute de 139°46'25" e distancia de 25,00m., confrontando com a área 
remanescente, até o ponto B; daí vira a direita e segue por linha reta 25,00m., confrontando 
com a propriedade de Antônio Omizolo com Atílio Bisquola, até o ponto inicial, encerrando a 
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área de 625,00m² ou 0,0625ha. 
 

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

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

Louveira, 15 de setembro de 2014. 
 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 15 de 
setembro de 2014. 
 

 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


