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 1 

“Altera o Decreto nº 4.633/2009”. 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI , Prefeito de São Sebastião, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando a prioridade que o município tem de construir casas populares para o 
segmento carente,  

D E C R E T A: 
 

Artigo 1º- Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 4633/2009, que passa a vigorar com a 
seguinte redação; 

“Artigo 1º - É declarada de utilidade pública para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, para implantação de Casas 
Populares, imóvel situado na Avenida Vereador Dario Leite Carrijo, 
bairro Jaraguá, nesta cidade e comarca de São Sebastião, cadastrada 
em nome de Belomar Incorporadora e Imobiliária Ltda, que assim se 
descreve e se caracteriza: 
Imóvel: Terreno com 194.655,00m² (cento e noventa e quatro mil e 
seiscentos e cinqüenta e cinco metros quadrados), encravado na 
Fazenda São Manoel do Jaraguá, no lugar denominado Enseada, 
neste município, com as seguintes medidas e confrontações: localiza-
se no lado direito da Estrada que da Enseada se dirige a antiga sede 
da Fazenda São Manoel do Jaraguá; começa na referida estrada no 
ponto onde divide com Ilzio Zunzu Ohnuma, e pela Estrada em 
direção à Enseada, numa extensão de 604,00m (seiscentos e quatro 
metros); daí segue em linha reta, numa distância de 235,00m 
(duzentos e trinta e cinco metros), rumo Norte; daí segue rumo Oeste, 
numa extensão de 200,00m (duzentos metros), até atingir o ponto onde 
divide com a propriedade de Benedito de Oliveira; daí converge à 
esquerda pelo ponto onde atravessa os dois morros, até uma linha reta 
numa distância de 375,00m (trezentos e setenta e cinco metros), 
dividindo com Benedito de Oliveira, até o Ribeirão Perequê-Mirim, e 
pelo mesmo até a divisa com Ilzio Zunzu Ohnuma, e por esta numa 
extensão de 570,00m (quinhentos e setenta metros) até o ponto inicial 
desta descrição.CADASTRO MUNICIPAL: 3034.354.3158.0001.0000 
e 3034.354.3158.0051.0000.”, que consta pertencer a Belomar 
Incorporadora e Imobiliária Ltda. 

 
Artigo 2º- Fica o órgão expropriante autorizado a invocar o caráter de urgência na 

desapropriação. 
Artigo 3 - Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 

São Sebastião,    7        de outubro de 2011. 
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI  

Prefeito 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 
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