
 

 

DECRETO Nº 4.213, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre a declaração de utilidade publica de parte do 

terreno designado Área Remanescente 3, destacada de maior 

porção do remanescente da Gleba D, destacada da Fazenda 

Santo Antônio, situado no município de Louveira, objeto da 

matrícula imobiliária n° 10.528, expedida pelo Oficial de 

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

Regina de Moura Coutinho Duva, Maria Eugênia Coutinho 

Duva, Maria Gabriela Coutinho Duva da Rocha e seu marido 

Sergio Pereira da Rocha, Maria Regina Coutinho Duva de 

Capua e seu marido Ronaldo Cury de Capua, ou a quem de 

direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

destinada à construção de Instituição de Longa Permanecia 

para Idosos e Complexo Turístico do Município de Louveira. 

 

 

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 

04513-080/2014; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

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

desapropriação amigável ou judicial, parte do terreno designado Área Remanescente 3, destacada 

de maior porção do remanescente da Gleba D, destacada da Fazenda Santo Antônio, situado no 

município de Louveira, objeto da matrícula imobiliária n° 10.528, expedida pelo Oficial de 

Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de Maria Regina de Moura Coutinho 

Duva, Maria Eugênia Coutinho Duva, Maria Gabriela Coutinho Duva da Rocha e seu 

marido Sergio Pereira da Rocha, Maria Regina Coutinho Duva de Capua e seu marido 

Ronaldo Cury de Capua, ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou 

judicial, destinada à construção de Instituição de Longa Permanecia para Idosos e Complexo 

Turístico do Município de Louveira, consoante plantas e memoriais descritivos que ficam 

fazendo parte integrante deste Decreto. 

 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 

“Parte do terreno designado Área Remanescente 3, destacada de 

maior porção do remanescente da Gleba D, destacada da Fazenda Santo Antônio, situado no 

município de Louveira, objeto da matrícula imobiliária n° 10.528, expedida pelo Oficial de 

Registro de Imóveis de Vinhedo/SP – Construção de Instituição de Longa Permanecia para 
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Idosos e Complexo Turístico do Município de Louveira” – O terreno designado Área 

Remanescente 3A, destacado da Área Remanescente 3, situado no Município de Louveira, o 

qual assim se descreve: Inicia-se no ponto R1, situado na intersecção de divisa da Área 

Remanescente 1 com a Gleba D1; daí segue em linha reta pela lateral de divisa da Área 

Remanescente 3A com um rumo de 83°39’40”SW e uma distancia de 62,21m até o ponto M7, 

confrontando com a Área Remanescente 1; daí deflete em curva a esquerda pela lateral de 

divisa da Área Remanescente 3A com um raio de 65,55m e uma distancia em curva de 42,78m 

até o ponto M6, confrontando com a Área Remanescente 1; daí segue em linha reta pela lateral 

de divisa da Área Remanescente 3A com um rumo de 40°28’58”SW e uma distancia de 112,53m 

até o ponto M5, confrontando com a Área Remanescente 1; daí deflete em curva a direita pela 

lateral de divisa da Área Remanescente 3A com um raio de 130,00m e uma distancia em curva 

de 84,03m até o ponto M4, confrontando com a Área Remanescente 1; daí segue em linha reta 

pela lateral de divisa da Área Remanescente 3A com um rumo de 77°31’03”SW e uma distancia 

de 28,30m até o ponto M4A, confrontando com a Área Remanescente 1; daí deflete a direita em 

linha reta e segue pela lateral de divisa da Área Remanescente 3A com um rumo de 

21°37'15"NW e uma distancia de 34,41m até o ponto M4B, localizado junto ao córrego de 

divisa das terras da Fazenda Santo Antonio, confrontando com a Área Remanescente 3B; daí 

segue em linha sinuosa pelo córrego de divisa com a distancia de 344,17m até o ponto R, 

confrontando com terras do Dr. Julio Mesquita; daí deflete a direita em linha reta deixando o 

córrego com um rumo de 10°55’42”SE e uma distancia de 35,81m até o ponto R1, inicio desta 

descrição, confrontando com a Gleba D1, encerrando a área de 12.595,98m². 

SERVIDÃO DE PASSAGEM: Sobre esta área existe uma FAIXA DE SERVIDÃO AÉREA 

DE PASSAGEM, designada como Faixa de Servidão (Trecho 3), em favor da Light Energia, 

com 13,00m de largura e área de 280,17m², cuja descrição é a seguinte: Inicia-se no ponto S4, 

situado na intersecção de divisa da área remanescente 3A com a área remanescente 1; daí segue 

em linha reta com um rumo de 16°54’53”NW e uma distancia de 32,53m até o ponto 26, 

confrontando com a Área Remanescente 3A; daí deflete a direita e segue pelo córrego de divisa 

das terras da Fazenda Santo Antonio com terras do Dr. Julio Mesquita por uma distancia de 

15,35m até o ponto 25; daí deflete a direita em linha reta e segue com rumo de 16°54’53”SE e 

uma distancia de 34,44m até o ponto S7, confrontando com a Área Remanescente 3A; daí 

deflete a direita em curva a direita com um raio de 130,00m e uma distancia em curva de 

14,48m até o ponto S4, inicio desta descrição, confrontando com a Faixa de Servidão (Trecho 

2) da área Remanescente 1. 

 

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

 

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

 

 

Louveira, 10 de dezembro de 2014. 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 
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Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 10 de 

dezembro de 2014. 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


