
DECRETO Nº 4.190, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública do terreno 

designado como “Lote n.º 8”, constituído de parte da Gleba C 

situada no Bairro Santo Antônio, na cidade de Louveira, objeto 

da matrícula imobiliária n° 18.246, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de Gerson 

Betti e sua esposa Tercilia Aparecida Bissoni Betti, João Betti e 

sua esposa Maria Marlene Lourenção Betti, Constantino 

Cicaglione, Juvenal Betti e sua esposa Marilene Azarias Betti e 

Eliana Betti Lourenção e seu marido Antônio Sergio 

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

amigável ou judicial, destinado à construção de Unidade Básica 

de Saúde.  

 

 

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 

08758-080/2014; 

 

Considerando as disposições das secretarias municipais 

competentes; 

 

Decreta: 

 

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

desapropriação amigável ou judicial, o terreno designado como “Lote n.º 8”, constituído de parte 

da Gleba C situada no Bairro Santo Antônio, na cidade de Louveira, objeto da matrícula 

imobiliária n° 18.246, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de 

propriedade de Gerson Betti e sua esposa Tercilia Aparecida Bissoni Betti, João Betti e sua 

esposa Maria Marlene Lourenção Betti, Constantino Cicaglione, Juvenal Betti e sua esposa 

Marilene Azarias Betti e Eliana Betti Lourenção e seu marido Antônio Sergio Lourenção, 

ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, destinado à construção 

de Unidade Básica de Saúde, consoante memorial descritivo que fica fazendo parte integrante e 

inseparável deste Decreto. 

 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 

 

“LOTE n.º 8, constituído de parte da Gleba C situada no Bairro 

Santo Antônio, objeto da matrícula 18.246, expedida pelo Oficial de Registro de Imóveis de 

Vinhedo/SP – Construção de Unidade Básica de Saúde” – O terreno designado “lote nº 8” 

constituído de parte da Gleba C situada no Bairro Santo Antônio, na cidade de Louveira, que 
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assim descreve: Tem início no marco 23 junto à Rua João Verardo, segue por essa rua por uma 

distância de 33,53 m até o marco 21, daí vira à direita e segue confrontando com o lote “06” 

por uma distância de 40,70 m até o marco 22, daí vira à direita e segue com a mesma 

confrontação por uma distância de 10,09 m até o marco 11, daí segue na mesma reta 

confrontando agora com o lote “07” por uma distância de 14,15 m até o marco 10, daí vira à 

direita e segue confrontando com os lotes “09, 10, 11 e 12” por uma distância de 60,56 m até o 

marco 02, daí vira à direita e segue confrontando com o lote “14” por uma distancia de 10,22 m 

até o marco inicial 23, encerrando a área de 1.515,55 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 n.º 4.163, de 08 de outubro de 2014. 

 

 

Louveira, 18 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 18 de 

novembro de 2014. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


