
DECRETO Nº 4.182, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública do terreno 

constituído pelo Lote n.º 09 do desmembramento “Jardim Lago 

Azul”, 3ª Gleba, situado no Bairro Santo Antônio, no município 

de Louveira/SP, objeto da matrícula imobiliária n° 13.474, 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, 

de propriedade de Max Empreendimentos Imobiliários Ltda., 

ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, destinada à instalação da Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

 

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 

05927-080/2014; 

 

Considerando a urgência declarada, nos termos do §1º, alínea “c”, 

do artigo 15 do Decreto – Lei n.º 3.365/41. 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, o terreno constituído pelo Lote n.º 09 do desmembramento 

“Jardim Lago Azul”, 3ª Gleba, situado no Bairro Santo Antônio, no município de Louveira/SP, 

objeto da matrícula imobiliária n° 13.474, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 

Vinhedo/SP, de propriedade de Max Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou a quem de 

direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, destinada à instalação da Secretaria 

Municipal de Educação, consoante memorial descritivo, que fica fazendo parte integrante deste 

Decreto.  

 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 

“Terreno constituído pelo Lote n.º 09 do desmembramento 

“Jardim Lago Azul”, 3ª Gleba, situado no Bairro Santo Antônio, no município de 

Louveira/SP, objeto da matrícula imobiliária n° 13.474 – Instalação da Secretaria Municipal 

de Educação” – O Terreno destacado de maior porção do Lote n. 09 do desmembramento 

“Jardim Lago Azul”, 3ª Gleba, situado no Bairro Santo Antônio, no Município de Louveira/SP, 

que assim se descreve: mede 10,00m de frente para a Rua Valentim Cavalli (antigamente 

propriedade de Irmãos Cavalli); igual medida nos fundos, confrontando com a área 

desapropriada; da frente aos fundos, em ambos os lados, mede 21,00m, confrontando de um 
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lado com o lote n. 08, e de outro lado com o lote n. 10-A, encerrando a área de 210,00m². 

 

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

 

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

 

 

 

Louveira, 03 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 03 de 

novembro de 2014. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


