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DECRETO Nº 054/2020 

De 14/05/2020 
 

SÚMULA: Declara de Utilidade Pública às áreas de terras 
para fins de Desapropriação e servidão administrativa, 
amigável ou judicial e dá providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SULINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por lei; 
 
 
DECRETA 
 
Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública para fins de Desapropriação e Servidão 
administrativa, amigável ou judicial pela Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, as 
áreas de terras abaixo descritas, com fulcro nos Artigos 2º, 5º, "E" e "H" e 6º, do Decreto Lei 
nº3365 de 21 de junho de 1941 e suas alterações. 
 
1 - ÁREA: 5.852,96 m² - ÁREA PARA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA 
- 02 
Proprietário: Paulo Sadi Kayser, ou a quem de direito pertencer 
Município: Sulina Comarca: Chopinzinho UF: Paraná  
Certidão de Registro: Matrícula nº 8.151 
Imóvel Rural: Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05, situado no imóvel denominado Chopinzinho - 
Área de Atingimento: 5.852,96 m² Perímetro: 355,65 m      
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da área para ampliação da ETA-02, partindo do vértice E01, de 
coordenadas N: 7155597.497 e E: 327467.568, situado na margem do Rio Capivara, deste segue 
confrontando com a divisa do imóvel Parte do Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05 (matricula 
10.183), com os seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 351°07'28" e distância 
de 47,62 m, até o vértice E02, de coordenadas N: 7155644.545 e E: 327460.221, deste segue 
com azimute de 267°26'44" e distância de 19,01 m, até o vértice E03, de coordenadas N: 
7155643.698 e E: 327441.232, deste segue confrontando com a divisa da estrada de acesso ao 
imóvel Parte do Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05 (ETA-02), com os seguintes azimutes e 
distâncias: com azimute de 346°18'09" e distância de 3,27 m, até o vértice E04, de coordenadas 
N: 7155646.871 e E: 327440.459, deste segue com azimute de 332°21'35" e distância de 6,48 
m, até o vértice E05, de coordenadas N: 7155652.611 e E: 327437.453, deste segue com 
azimute de 326°56'24" e distância de 31,61 m, até o vértice E06, de coordenadas N: 
7155679.103 e E: 327420.210, deste segue com azimute de 318°01'52" e distância de 5,29 m, 
até o vértice E07, de coordenadas N: 7155683.033 e E: 327416.675, deste segue com azimute 
de 312°39'52" e distância de 5,37 m, até o vértice E08, de coordenadas N: 7155686.671 e E: 
327412.727, deste segue com azimute de 301°18'09" e distância de 5,53 m, até o vértice E09, 
de coordenadas N: 7155689.546 e E: 327407.999, deste segue confrontando com a área do 
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Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05, situado no imóvel denominado Chopinzinho, com os 
seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 78°03'18" e distância de 84,40 m, até o 
vértice E10, de coordenadas N: 7155707.015 e E: 327490.571, deste segue com azimute 
de 168°03'18" e distância de 101,81 m, até o vértice E11, de coordenadas N: 7155607.410 e E: 
327511.643, deste segue confrontando com a margem do Rio Capivara, com os seguintes 
azimutes e distâncias: com azimute de 256°29'39" e distância de 10,47 m, até o vértice E12, de 
coordenadas N: 7155604.966 e E: 327501.466, deste segue com azimute de 263°17'20" e 
distância de 8,22 m, até o vértice E13, de coordenadas N: 7155604.005 e E: 327493.301, deste 
segue com azimute de 256°52'53" e distância de 5,38 m, até o vértice E14, de coordenadas N: 
7155602.783 e E: 327488.058, deste segue com azimute de 253°12'34" e distância de 5,35 m, 
até o vértice E15, de coordenadas N: 7155601.237 e E: 327482.934, deste segue com azimute 
de 257°07'38" e distância de 5,60 m, até o vértice E16, de coordenadas N: 7155599.990 e E: 
327477.477, deste segue com azimute de 254°10'38"  e distância de 8,53 m, até o vértice E17, 
de coordenadas N: 7155597.663 e E: 327469.268, deste segue com azimute de 264°25'15"  e 
distância de 1,71 m, até o vértice E01, de coordenadas N: 7155597.497 e E: 327467.568, sendo 
o ponto inicial desta descrição. Perfazendo perímetro de 355,65 m, com área total de 
atingimento de 5.852,96 m2. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° WGr e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes, distâncias, área e 
extensão foram calculados no plano de projeção UTM. A planta topográfica ilustra o presente 
memorial descritivo, sendo parte integrante do mesmo. Cascavel, 24 de março de 2020. 
Fernando Andersen de Araujo 
Técnico em Agrimensura CFT – 40090856813 
 
2 – ÁREA: 1.762,20 m² - FAIXA DE SERVIDÃO DE ACESSO A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
- ETA - 02 
Proprietário: Paulo Sadi Kayser, ou a quem de direito pertencer 
Município: Sulina Comarca: Chopinzinho UF: Paraná 
Certidão de Registro: Matrícula nº 8.151 
Imóvel Rural: Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05, situado no imóvel denominado Chopinzinho - 
Área de Atingimento: 1.762,20 m² Extensão: 293,70 m   Largura da Faixa: 6,00 m     
DESCRIÇÃO: Inicia-se a descrição da faixa de servidão de acesso a ETA-02, partindo do vértice 
E01, de coordenadas N: 7155643.564 e E: 327438.177, situado na divisa do imóvel Parte do 
Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05 (matricula 10.183), deste segue confrontando com a área do 
Lote Rural n° 172, da Gleba n° 05, situado no imóvel denominado Chopinzinho, com os 
seguintes azimutes e distâncias: com azimute de 346°18'09" e distância de 2,31 m, até o 
vértice E02, de coordenadas N: 7155645.804 e E: 327437.631, deste segue com azimute 
de 332°21'35" e distância de 5,97 m, até o vértice E03, de coordenadas N:7155651.094 e E: 
327434.861, deste segue com azimute de 326°56'24" e distância de 31,23 m, até o vértice E04, 
de coordenadas N: 7155677.270 e E: 327417.823, deste segue com azimute de 318°01'52" e 
distância de 4,91 m, até o vértice E05, de coordenadas N: 7155680.922 e E: 327414.539, deste 
segue com azimute de 312°39'52" e distância de 4,93 m, até o vértice E06, de coordenadas N: 
7155684.263 e E: 327410.914, deste segue com azimute de 301°18'09" e distância de 5,23 m, 
até o vértice E07, de coordenadas N: 7155686.983 e E: 327406.441, deste segue com azimute 
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de 300°45'06" e distância de 5,57 m, até o vértice E08, de coordenadas N: 7155689.832 e E: 
327401.652, deste segue com azimute de 292°41'47" e distância de 13,89 m, até o vértice E09, 
de coordenadas N: 7155695.190 e E: 327388.840, deste segue com azimute de 288°05'03" 
distância de 9,09 m, até o vértice E10, de coordenadas N: 7155698.014 e E: 327380.194, deste 
segue com azimute de 283°06'41" e distância de 6,59 m, até o vértice E11, de coordenadas N: 
7155699.508 e E: 327373.778, deste segue com azimute de 276°57'30" e distância de 5,99 m, 
até o vértice E12, de coordenadas N: 7155700.234 e E: 327367.831, deste segue com azimute 
de 267°35'27" e distância de 73,24 m, até o vértice E13, de coordenadas N: 7155697.155 e E: 
327294.651, deste segue com azimute de 276°16'35" e distância de 4,13 m, até o vértice E14, 
de coordenadas N: 7155697.606 e E: 327290.549, deste segue com azimute de 287°38'37" e 
distância de 3,02 m, até o vértice E15, de coordenadas N: 7155698.522 e E: 327287.671, deste 
segue com azimute de 300°34'59" e distância de 4,02 m, até o vértice E16, de coordenadas N: 
7155700.569 e E: 327284.207, deste segue com azimute de 306°50'50" e distância de 4,38 m, 
até o vértice E17, de coordenadas N: 7155703.196 e E: 327280.702, deste segue com azimute 
de 317°16'49" e distância de 19,94 m, até o vértice E18, de coordenadas N: 7155717.848 e E: 
327267.172, deste segue com azimute de 308°45'38"  e distância de 6,57 m, até o vértice E19, 
de coordenadas N: 7155721.959 e E: 327262.051, deste segue com azimute de 296°03'19" e 
distância de 17,87 m, até o vértice E20, de coordenadas N: 7155729.810 e E: 327245.995, deste 
segue com azimute de 290°30'36" e distância de 6,66 m, até o vértice E21, de coordenadas N: 
7155732.144 e E: 327239.756, deste segue com azimute de 284°58'30" e distância de 18,43 m, 
até o vértice E22, de coordenadas N: 7155743.717 e E: 327182.807, deste segue com azimute 
de 279°52'14"  e distância de 39,73 m, até o vértice E23, de coordenadas N: 7155743.284 e E: 
327185.296, situado no limite da faixa de domínio de uma Estrada pavimentada de acesso a 
Sulina, sendo o ponto final desta descrição, a qual define uma faixa de 6,00 m de largura com 
extensão de 293,70 m, com área total de atingimento de 1.762,20 m2. Todas as coordenadas 
aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, Meridiano Central 51° 
WGr e encontram-se representadas no Sistema UTM, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos 
os azimutes, distâncias, área e extensão foram calculados no plano de projeção UTM. A planta 
topográfica ilustra o presente memorial descritivo, sendo parte integrante do mesmo. Cascavel, 
24 de março de 2020. Fernando Andersen de Araújo Técnico em Agrimensura CFT – 
40090856813 
 
Art. 2º - As áreas que se referem o artigo anterior, destinam-se à Ampliação do Sistema de 

Abastecimento de Água no município de Sulina PR. 

 

Art. 3º - Fica autorizada a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR- a promover todos 

os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição administrativa nas 

áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente. 

 

Art. 4º - Fica reconhecida a conveniência da Instituição da Desapropriação e Servidão em favor 

da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, para o fim indicado, o qual compreende o 

direito atribuído à Empresa de praticar todos os atos de reconhecimento e medição das áreas. 
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Art. 5º - O proprietário da área atingida pelo ônus da servidão administrativa limitará o uso o 

gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servidão, abstendo-se, 

consequentemente, da prática da referida área, de quaisquer atos que causem danos à 

empresa, incluídos entre eles os de erguer construções, fazer plantações de elevado porte, 

cravar estacas, usar explosivos e transitar com veículos pesados. 

 

Art. 6º - A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, poderá invocar em juízo, quando 

necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1.941, e suas alterações. 

 

Art. 7º - O ônus decorrente das indenizações a que referem as áreas do art. 1º deste Decreto, 

ficará por conta da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

 

Art. 8º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, Paraná, 14 de maio de 2020; 34º da Emancipação e 
32º de Administração.  

 
 

  PAULO HORN 
Prefeito  

 
Registre-se e publique-se 
Em 14 de maio de 2020. 
 
 
PUBLICADO EM _____/05/2020, EDIÇÃO ________, PÁGINA ________________ DIÁRIO ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ 
 
 
PUBLICADO EM ______/05/2020, EDIÇÃO _________, PÁGINA _______ DO JORNAL DIÁRIO DO SUDOESTE 

 


