
 

 

DECRETO N.º 165/2018 
DATA: 04/07/2018 

 
SÚMULA: Declara de UTILIDADE PÚBLICA área 
de terras localizada no Município de Pinhão, 
Comarca de Pinhão para fins de instituição de 
desapropriação / servidão administrativa de áreas 

pela Companhia de Saneamento do Paraná – 
SANEPAR necessária para ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Reserva - Paraná.  
  
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHÃO, 

ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e na conformidade com o 
disposto no art. 2º, 5º, Letras “e” e “h”, e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e 
a vista do contido no Ofício SANEPAR nº 130/2018-USPO/SD, 

 

Decreta: 
 

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública para 
fins de instituição de servidão administrativa de áreas pela Companhia de Saneamento 
do Paraná - SANEPAR, necessária para ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário 
de Reserva - Paraná, compreendendo: Faixa de Servidão de Passagem de Interceptor de 
Esgotos e Rede Coletora de Esgotos, bem como as benfeitorias que possam sobre ela 
existir em área de terras abaixo descrita: 
 
Área 01 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 39,93 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 106.742,00 m², constantes na Matrícula 1.253 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Neudoraldo 
Luiz Ferreira Mendes ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E28, situada na divisa com o Lote 
01, segue com azimute de 108°08’31” medindo 4,06m, pela Área do Lote 04, até o PV55, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote 04, do PV55, segue com azimute de 
153°26’51” medindo 9,25m, até a estação E29, situada na divisa com o Lote 05, da mesma 
Quadra confrontando ambos os lados com a Área do Lote 04. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 02 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 38,10 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 106.742,00 m², constantes na Matrícula 1.253 do 1º Ofício 



 

 

Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Neudoraldo 
Luiz Ferreira Mendes ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E29, situada na divisa com o Lote 
04, segue com azimute de 153°26’51” medindo 12,70m, pela Área do Lote 05, até a 
estação E30, situada na divisa com o Lote 06, da mesma Quadra confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 05. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 03 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 696,45 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 363.000,00 m², constantes na Matrícula 1.319 do 1°- Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Pedro 
Praxedes de Oliveira ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E46, situada na divisa com Um 
Lote Rural, segue com azimute de 168°38’52” medindo 55,19m, pela Área de Um Lote 
Rural, até o PV79, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV79, 
segue com azimute de 169°04'18" medindo 46,53m, pela Área de Um Lote Rural, até o 
PV80, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV80, segue com 
azimute de 201°22'27" medindo 53,47m, pela Área de Um Lote Rural, até o PV81, do 
PV81, segue com azimute de 144°10'36" medindo 22,67m, pela Área de Um Lote Rural, 
até o PV82, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV82, segue 
com azimute de 183°08'49" medindo 54,29m, pela Área de Um Lote Rural, até a estação 
E47, situada na divisa com o Alinhamento predial da Rua Brasilio Grosko, confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 04 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 40,14 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 390,00 m², constantes na Matrícula 3.188, do 1°- Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Hildebrando 
Mendes de Oliveira ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E20, situada na divisa com o Lote 
02 e a uma distância de 25,22m do Rio, segue com azimute de 135°00'04", medindo 
13,38m pela Área do Lote 03, até a estação E21, situada na divisa com o Lote 04, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote 03. 



 

 

Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 05 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 71,49 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E10, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Santos Dumont e a uma distância de 11,70m do Rio, segue com azimute 
de 81°12'44", medindo 23,83m pela Área do Lote 01, até a estação E11, situada na divisa 
com o Lote 02, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 01.  
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 06 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 49,02 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E11, situada na divisa com o Lote 01 e a uma 
distância de 8,55m do Rio, segue com azimute de 81°12'44", medindo 5,41m pela Área do 
Lote 02, até o PV18, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 02, do PV18, segue 
com azimute de 109°14'52", medindo 10,93m pela Área do Lote 02, até a estação E12, 
situado na divisa do Lote 03 e a uma distância de 11,35m do Rio, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 02. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 07 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 38,70 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E12, situada na divisa com o Lote 02 e a uma 
distância de 11,35m do Rio, segue com azimute de 109°14'52", medindo 12,90m pela Área 



 

 

do Lote 03, até a estação  E13, situado na divisa do Lote 04 e a uma distância de 13,80m 
do Rio, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 03. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 08 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 39,30 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E13, situada na divisa com o Lote 03 e a uma 
distância de 13,80m do Rio, segue com azimute de 109°14'52", medindo 5,95m pela Área 
do Lote 04, até o PV19, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 04, do PV19, 
segue com azimute de 118°06'16", medindo 7,15m, pela Área do Lote 04, até a estação 
E14,  situado na divisa com o Lote 05, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 
04. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 09 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 37,65 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E14, situada na divisa com o Lote 04 e a uma 
distância de 13,29m do Rio, segue com azimute de 118°06'16", medindo 12,55m pela Área 
do Lote 05, até a estação E15, situado na divisa com o Lote 09, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 05. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 10 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 93,30 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 



 

 

Ponto de partida estabelecido na estação E15, situada na divisa com o Lote 05 e a uma 
distância de 9,91m do Rio, segue com azimute de 118°06'16", medindo 31,10m pela Área 
do Lote 09, até a estação E16, situada na divisa com o  Alinhamento Predial Rua Frei 
Corbiniano, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 09. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 11 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 79,95 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E22, situada na divisa com o Lote 04 e a uma 
distância de 12,00m do Rio, segue com azimute de 162°48'34", medindo 18,45m pela Área 
do Lote, até o PV31, confrontando ambos os lados com a  Área do Lote, do PV31, segue 
com azimute de 182°04'01", medindo 8,20m  pela Área do Lote, até a estação  E23, 
situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua Jose D. de Campos,  confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote.  
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 12 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 48,12 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E19, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Nilo Vivier e a uma distância de 28,41m do Rio, segue com azimute de 
135°00'04", medindo 16,04m pela Área do Lote 02, até a estação E20, confrontando ambos 
os lados com a Área do Lote 02.  
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 13 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 87,30 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 



 

 

Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E08, situada na divisa com o Lote 02, e a uma 
distância de 10,70m do Rio, segue com azimute de 102°01'02" medindo 9,23m pela Área 
do Lote 01, até o PV16, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 01, do PV16, 
segue com azimute de 96°44'03", medindo 19,87m, pela Área do Lote 01, até a estação 
E09, situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua  Santos Dumont, confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote 01. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 14 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 69,99 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E07, situada na divisa com o Lote 03 e a uma 
distância de 11,85m do Rio, segue com azimute de 102°01'02", medindo 23,33m pela Área 
do Lote 02, até a estação E08, situado na divisa  do Lote 01, confrontando ambos os lados 
com a Área do Lote 02. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 15 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 68,04 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E06, situada na divisa com o Lote 04 e a uma 
distância de 18,56m do Rio, segue com azimute de 91°18'20", medindo 2,21m pela Área 
do Lote 03, até o PV15, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 03, do PV15, 
segue com azimute de 102°01'02", medindo 20,47m pela Área do Lote 03, até a estação 
E07, situada na divisa com o Lote 02, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 
03. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00 m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 



 

 

 
Área 16 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 802,17 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E17, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Frei Corbiniano, segue com azimute de 109°50'40", medindo 37,58m pela 
Área da Chácara A, até o PV22, confrontando ambos os lados com a Área da Chácara A, 
do PV22, segue com azimute de 67°39'48", medindo 54,18m pela Área da Chácara A, até 
o PV23, confrontando ambos os lados com a Área da Chácara A, do PV23, segue com 
azimute de 35°11'42", medindo 33,61m pela Área da Chácara A, até o PV24, 
confrontando ambos os lados com a Área da Chácara A, do PV24, segue com azimute de 
142°39'59", medindo 31,51m pela Área da Chácara A, até o PV25, confrontando ambos os 
lados com a Área da Chácara A, do PV25, segue com azimute de 187°18'09", medindo 
55,85m pela Área da Chácara A, até o PV26, confrontando ambos os lados com a Área da 
Chácara A, do PV26, segue com azimute de 203°24'24", medindo 50,32m pela Área da 
Chácara A, até o PV27, confrontando ambos os lados com a Área da Chácara A, do PV27, 
segue com azimute de 163°01'50", medindo 4,34m pela Área da Chácara A, até a estação  
E18, situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua Nilo Vivier e a uma distância 
de 9,43m do Rio, confrontando ambos os lados com a Área da Chácara A. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 17 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 932,73 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 133.500,00 m², constantes na Matrícula 3.255, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Paulo 
Mazurechem ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E24, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Jose D de Campos e a uma distância de 6,70m do Rio, segue com azimute 
de 158°12'14", medindo 8,70m pela Área do Lote, até o PV33, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote, do PV33 segue com azimute de  125°27'07", medindo 28,49m 
pela Área do Lote, até o PV34, confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do 
PV34 segue com azimute de 117°26'56", medindo 30,70m pela Área do Lote, até o PV35, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV35 segue com azimute de 
109°47'35", medindo 23,25m pela Área do Lote, até a estação E24A,  situada na divisa 
com uma Rua Sem Nome, confrontando ambos os lados com a Área do Lote. 
Ponto de partida estabelecido na estação E24B, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Sem Nome e a uma distância de 13,25m do Rio, segue com azimute de 



 

 

73°37'03", medindo 4,05m pela Área do Lote, até o PV37, confrontando ambos os lados 
com a Área do Lote, do PV37 segue com azimute de 80°50'21", medindo 16,87m pela 
Área do Lote, até o PV38,  confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV38, 
segue com azimute de 87°54'40", medindo 22,53m pela Área do Lote, até o PV39,  
confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV39, segue com azimute de 
91°33'40", medindo 19,24m pela Área do Lote, até o PV40,  confrontando ambos os lados 
com a Área do Lote, do PV40, segue com azimute de 137°25'36", medindo 20,30m pela 
Área do Lote, até o PV41,  confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV41, 
segue com azimute de 178°34'50", medindo 5,00m pela Área do Lote, até a estação E24C, 
situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua Quinze de Dezembro, 
confrontando ambos os lados com a  Área do Lote. 
Ponto de partida estabelecido na estação E24D, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Quinze de Dezembro e a uma distância de 9,60m do Rio, segue com 
azimute de 182°36'13", medindo 0,97m pela Área do Lote, até o PV43, confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote, do PV43 segue com azimute de 157°09'08",  
medindo 23,89m pela Área do Lote, até o PV44, confrontando ambos os lados com a 
Área do Lote, do PV44 segue com azimute de 164°10'18", medindo 47,31m pela Área do 
Lote, até o PV45, confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV45, segue com 
azimute de 109°34'57", medindo 33,81m pela Área do Lote, até o PV46, confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote, do PV46, segue com azimute de 90°07'41", medindo 
25,80m pela Área do Lote, até a estação E24E, situada na divisa com o Lote 01 da Quadra 
05, confrontando ambos os lados com a Área do Lote. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
 
Área 18 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 36,54 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 432,00 m², constantes na Matrícula 3.434 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E30, situada na divisa com o Lote 05, segue com azimute 
de 153°26’51” medindo 3,23m, pela Área do Lote 06, até o PV56, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 06, do PV56, segue com azimute de 136°43’33” medindo 8,95m, 
até a estação E31, situada na divisa com o Lote 07, da mesma Quadra confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote 06. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 19 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 321,51 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 



 

 

de Pinhão, com área total de 35.876,00 m², constantes na Matrícula 3.698 do 2°- Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava - PR, de propriedade atribuída a Osvaldo 
Ferreira Kinceler e Outros ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E40, situada na divisa o com Um 
Lote Rural, segue com azimute de 134°14’56” medindo 3,05m, pela Área de Um Lote 
Rural, até o PV70, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV70, 
segue com azimute de 147°02'49” medindo 52,70m, pela Área de Um Lote Rural, até o 
PV71, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV71, segue com 
azimute de 142°48'29" medindo 51,42m, até a estação E41, situada na divisa com Um Lote 
Rural, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 20 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 193,59 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 35.876,00 m², constantes na Matrícula 3.698 do 2°- Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava - PR, de propriedade atribuída a Osvaldo 
Ferreira Kinceler e Outros ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E39, situada na divisa o com a 
Faixa de Domínio da BR 170, segue com azimute de 195°07’49” medindo 14,50m, pela 
Área de Um Lote Rural, até o PV69, confrontando ambos os lados com a Área de Um 
Lote Rural, do PV69, segue com azimute de 134°14'56” medindo 50,03m, pela Área de 
Um Lote Rural, até a estação E40, situada na divisa com Um Lote Rural, confrontando 
ambos os lados com a Área de Um Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 21 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 85,80 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 419,90 m², constantes na Matrícula 3.711 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E27, situada na divisa com o Alinhamento predial da Rua 
Antonio José Missioneiro, segue com azimute de 108°08'31" medindo 28,60m, pela Área 
do Lote 01, até a estação E28, situada na divisa com o Lote 04, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 01. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 



 

 

(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 22 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 36,03 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 444,00 m², constantes na Matrícula 3.713 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E31, situada na divisa com o Lote 06, segue com azimute 
de 136°43’33” medindo 12,01m, pela Área do Lote 07, até a estação E32, situada na divisa 
com o Lote 08, da mesma Quadra confrontando ambos os lados com a Área do Lote 07. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 23 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 67,35 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 347,10 m², constantes na Matrícula 3.714 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E32, situada na divisa com o Lote 07 e a uma distancia de 
8,70m do Rio, segue com azimute de 136°43’33” medindo 22,45m, pela Área do Lote 08, 
até a estação E33, situada na divisa com o Alinhamento predial da Rua Anacleto L. de 
Abreu, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 08. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 24 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 82,65 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 363,10 m², constantes na Matrícula 3.717 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E34, situada na divisa com o Alinhamento predial da Rua 
Anacleto L. de Abreu e a uma distancia de 9,25m do Rio, segue com azimute de 
138°08’47” medindo 19,75m, pela Área do Lote 01, até o PV59, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 01, do PV59, segue com azimute de 125°04’16” medindo 7,80m, 
pela Área do Lote 01, até a estação E35, situada na divisa com o Lote 03, confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote 01. 



 

 

Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 25 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 36,63 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 342,00 m², constantes na Matrícula 3.718 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E35, situada na divisa o Lote 01 e a uma distância de 
10,10m do Rio, segue com azimute de 125°04’16” medindo 12,21m, pela Área do Lote 03, 
até a estação E36, situada na divisa com o Lote 04, confrontando ambos os lados com a 
Área do Lote 03. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 26 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 55,11 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 292,50 m², constantes na Matrícula 3.719 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E36, situada na divisa o Lote 03 e a uma distância de 
6,30m do Rio, segue com azimute de 125°04’16” medindo 5,92m, pela Área do Lote 04, 
até o PV60, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 04, do PV60, segue com 
azimute de 156°30’49” medindo 12,45m, pela Área do Lote 04, até a estação E37, situada 
na divisa com o Lote 05, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 04. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 27 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 108,84 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 430,50 m², constantes na Matrícula 3.720 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E37, situada na divisa o Lote 04 e a uma distância de 
3,80m do Rio, segue com azimute de 156°30’49” medindo 2,33m, pela Área do Lote 05, 
até o PV61, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 05, do PV61, segue com 



 

 

azimute de 126°04’29” medindo 33,95m, pela Área do Lote 05, até a estação E38, situada 
na divisa com o Alinhamento predial da Rua Alcino Chaves Ferreira, confrontando 
ambos os lados com a Área do Lote 05.  
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 28 - FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 87,54 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 435,00 m², constantes na Matrícula 3.724 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E24E, situada na divisa com o Lote , segue com azimute 
de 90°07'41" medindo 21,45m, pela Área do Lote 01, até o PV47, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 01, do PV47, segue com azimute de 77°53'19" medindo 7,73m, 
pela Área do Lote 01, até a estação E25, situada na divisa com o Lote 02, da mesma 
Quadra, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 01. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 29 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 33,00 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 360,00 m², constantes na Matrícula 3.725 do 1º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 
partida estabelecido na estação E25, situada na divisa com o Lote 01, segue com azimute 
de 77°53'19" medindo 11,00m, pela Área do Lote 02, até a estação E26, situada na divisa 
com o Alinhamento predial da Rua Alcino Chaves Ferreira, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 02. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 30 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 226,35 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 17.494,00 m², constantes na Matrícula 5.496 do 1°- Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Município de 
Pinhão ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de 



 

 

partida estabelecido na estação E48, situada na divisa com o Alinhamento predial da Rua 
Brasilio Grosko, segue com azimute de 151°52’19” medindo 48,63m, pela Área de Um 
Lote Rural, até o PV87, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do 
PV87, segue com azimute de 165°33'56" medindo 26,82m, pela Área de Um Lote Rural, 
até a estação E49, situada na divisa com um Lote, confrontando ambos os lados com a 
Área do Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 31 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 55,35 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 232,20 m², constantes na Matrícula 6.656 do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Lauro 
Ferreira Caldas ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E21, situada na divisa com o Lote 03 e a uma 
distância de 16,05m do Rio, segue com azimute de 135°00'04", medindo 5,55m pela Área 
do Lote 04, até o PV30, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 04, do PV30, 
segue com azimute de 162°48'34", medindo 12,90m pela Área do Lote 04, até a estação 
E22, situada na divisa com um Lote, confrontando ambos os lados com a Área do Lote 
04.  
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 32 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 48,42 m² sobre a área rural de terras denominada , localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 846,00 m², constantes na Matrícula 6.710, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava – PR, de propriedade atribuída a Manoel 
Ferreira de Lima ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E05, situada na divisa com a Área Rural e a 
uma distância de 12,55m do Rio, segue com azimute de 91°18'20", medindo 16,14m pela 
Área do Lote 04, até a estação E06, situado na divisa  do Lote 03, confrontando ambos os 
lados com a Área do Lote 04. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 



 

 

Área 33 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 130,05 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 290.400,00 m², constantes na Matrícula 7.432 do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Vitório 
Baggio e Outros ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E41, situada na divisa o com Um Lote Rural, 
segue com azimute de 142°48’29” medindo 12,07m, pela Área de Um Lote Rural, até o 
PV72, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV72, segue com 
azimute de 150°57'00” medindo 31,28m, pela Área de Um Lote Rural, até a estação E42, 
situada na divisa com Um Lote Rural, confrontando ambos os lados com a Área de Um 
Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 34 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 177,90 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 290.400,00 m², constantes na Matrícula 7.432 do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Vitório 
Baggio e Outros ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E42, situada na divisa o com Um Lote Rural, 
segue com azimute de 150°57’00” medindo 40,56m, pela Área de Um Lote Rural, até o 
PV73, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV73, segue com 
azimute de 166°23'05” medindo 18,74m, pela Área de Um Lote Rural, até a estação E43, 
situada na divisa com Um Lote Rural, confrontando ambos os lados com a Área de Um 
Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 35 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 76,98 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 290.400,00 m², constantes na Matrícula 7.432 do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Pinhão - PR, de propriedade atribuída a Vitório 
Baggio e Outros ou a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte DESCRIÇÃO: 
Ponto de partida estabelecido na estação E43, situada na divisa o com Um Lote Rural, 
segue com azimute de 166°23’05” medindo 2,29m, pela Área de Um Lote Rural, até o 
PV74, confrontando ambos os lados com a Área de Um Lote Rural, do PV74, segue com 
azimute de 211°48'51” medindo 23,37m, pela Área de Um Lote Rural, até a estação E44, 
situada na divisa com o Alinhamento predial da Rua Prof Alzirene Kitisula, 



 

 

confrontando no Lado direito com Um Lote Rural e no Lado esquerdo com a Área de 
Um Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 36 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 1.633,62 m² sobre a área rural de terras denominada, localizada no Município e 
Comarca de Pinhão, com área total de 115.159,08 m², constantes na Matrícula 8.747, do 2º 
Ofício Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava - PR, de propriedade atribuída a 
Alcides Dellê, Sebastião Dellê e Luiz Dellê Neto ou a quem de direito pertencer, uma 
área com a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E03, situada 
na divisa com uma Estrada e a uma distância de 26,73m do Rio, segue com azimute de 
91°22'17", medindo 0,92m pela Área Rural, até o PV03, confrontando ambos os lados com 
a Área Rural, do PV03, segue com azimute de 51°15'58", medindo 23,90m pela Área 
Rural, até  o PV04, confrontando ambos os lados com a Área Rural, do PV04, segue com 
azimute de 98°18'42", medindo 26,94m pela Área Rural, até o PV05, confrontando ambos 
os lados com a Área Rural, do PV05, segue com azimute de 87°48'42", medindo 26,80m, 
pela Área Rural, até o PV06,  confrontando ambos os lados com a Área Rural, do PV06, 
segue com azimute de 96°34'17", medindo 2,23m, pela Área Rural, até a estação E03A, 
situada na divisa com o Alinhamento Predial da  Rua Olho D'água, confrontando ambos 
os lados com a Área Rural. 
Ponto de partida estabelecido na estação E04, situada na divisa com o Alinhamento 
Predial da Rua Olho D'água, segue com azimute de 23°42'55", medindo 11,00m pela Área 
Rural, até o PV09, confrontando ambos os lados com a Área Rural, do PV09, segue com 
azimute de 114°57'01", medindo 41,24m pela Área Rural, até o PV10, confrontando 
ambos os lados com a Área Rural, do PV10, segue com azimute de 119°13'52", medindo 
46,86m pela Área Rural, até o PV11, confrontando ambos os lados com a Área Rural, do 
PV11, segue com azimute de 88°27'55", medindo 22,65m pela Área Rural, até o PV12, 
confrontando ambos os lados com a Área Rural, do PV12, segue com azimute de 
112°21'24", medindo 55,13m pela Área Rural, até o PV13, confrontando ambos os lados 
com a Área Rural, do PV13, segue com azimute de 99°53'58", medindo 11,80m pela Área 
Rural, até o PV14, confrontando ambos os lados com a Área Rural, do PV14, segue com 
azimute de  91°18'20", medindo 2,80m pela Área Rural, até a estação E05, situada na 
divisa com o Lote 04, confrontando ambos os lados com a   Área Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 6,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 



 

 

Área 37 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
- 162,00 m² sobre a área rural de terras denominada , localizada no Município e Comarca 
de Pinhão, com área total de 115.159,08, constantes na Matrícula 8.747, do 2º Ofício 
Registro de Imóveis - Comarca de Guarapuava - PR, de propriedade atribuída a Alcides 
Dellê, Sebastião Dellê e Luiz Dellê Neto ou a quem de direito pertencer, uma área com 
a seguinte DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na Área 
Rural, segue com azimute de 90°36'02" medindo 22,24m pela Área Rural, até o PV02, 
confrontando ambos os lados com a Área Rural, do PV02, segue com azimute de 
91°22'17", medindo 4,76m, pela Área Rural, até a estação E02, situada na divisa com uma 
Estrada, confrontando ambos os lados com a Área Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 6,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 38 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 417,57 m² sobre a área de terras localizada no Município e Comarca de Pinhão, de 
propriedade atribuída a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E49, situada na divisa com Um 
Lote Rural, segue com azimute de 165°33'56" medindo 0,83m, pela Área do Lote Rural, 
até o PV88, confrontando ambos os lados com a Área do Lote Rural, do PV88, segue com 
azimute de 195°29'13" medindo 31,95m pela Área do Lote Rural, até o PV89, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote Rural, do PV89, segue com azimute de 
200°37'37" medindo 9,86m pela Área do Lote Rural, até o PV90, confrontando no lado 
Direito com o Lote Rural e no lado Esquerdo com a Rua Santa Clara, do PV90, segue com 
azimute de 206°39'25" medindo 46,43m pela Área do Lote Rural, até o PV91, 
confrontando no lado Direito com o Lote Rural e no Aldo Esquerdo com um Lote, do 
PV91, segue com azimute de 202°30'06" medindo 50,12m pela Área do Lote Rural, até a 
estação E49A, situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua Santa Catarina, 
confrontando no lado Direito com a Área do Lote Rural e no lado Esquerdo com um 
Lote. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 39 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE INTERCEPTOR DE ESGOTOS 
– 81,39 m² sobre a área de terras localizada no Município e Comarca de Pinhão, de 
propriedade atribuída a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E45, situada na divisa com o 
Alinhamento predial da Rua Prof Alzirene Kitisula, segue com azimute de 168°38’52” 



 

 

medindo 27,13m, pela Área de Um Lote Rural, até a estação E46, situada na divisa com  
Um Lote Rural, confrontando ambos os lados com a Área do Lote Rural. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 3,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 40 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE REDE COLETORA DE 
ESGOTOS – 130,98 m² sobre a área de terras localizada no Município e Comarca de 
Pinhão, de propriedade atribuída a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa com o 
Alinhamento Predial da Rua Santa Rita e a uma distância de 4,70m da Divisa, segue com 
azimute de 122°54'50" medindo 19,71m, pela Área da Chácara, até o PV488, 
confrontando ambos os lados com a Área da Chácara, do PV488, segue com azimute de 
147°27'19" medindo 14,80m pela Área da Chácara, até o PV489, confrontando ambos os 
lados com a Área da Chácara, do PV489, segue com azimute de 107°30'47" medindo 
29,00m pela Área da Chácara, até o PV490, confrontando no lado direito com um Lote e 
no lado Esquerdo com a Área da Chácara, do PV490, segue com azimute de 180°00'00" 
medindo 1,98m pela Área da Chácara, até a estação E02, situada na divisa com o 
Alinhamento Predial da Rua Santa Bárbara e a uma distância de 4,02m do PV491, 
confrontando ambos os lados com a Área da Chácara. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 2,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 41 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE REDE COLETORA DE 
ESGOTOS – 217,18 m² sobre a área de terras localizada no Município e Comarca de 
Pinhão, de propriedade atribuída a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa com o 
Alinhamento Predial da Rua 19 de Novembro e a uma distância de 1,50m do PV81, 
segue com azimute de 126°31'29" medindo 17,29m, pela Área do Lote, até o PV523, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV523, segue com azimute de 
178°55'36" medindo 39,15m pela Área do Lote, até o PV524, confrontando ambos os lados 
com a Área do Lote, do PV524, segue com azimute de 151°43'56" medindo 52,15m pela 
Área do Lote, até a estação E02, situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua 
Antonio J. Missioneiro, confrontando ambos os lados com a Área do Lote. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 2,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 



 

 

Área 42 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE REDE COLETORA DE 
ESGOTOS – 144,24 m² sobre a área de terras localizada no Município e Comarca de 
Pinhão, de propriedade atribuída a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa com o 
Alinhamento Predial da Rua Serafim Sobrinho, segue com azimute de 190°30'19" 
medindo 33,98m, pela Área do Lote, até o PV526, confrontando ambos os lados com a 
Área do Lote, do PV526, segue com azimute de 135°38'10" medindo 38,14m pela Área do 
Lote, até a estação  E02, situada na divisa com o Alinhamento Predial da Rua  Anacleto 
L. de Abreu e a uma distância de 10,50m da Divisa, confrontando no lados Direito com 
um Lote, e no lado Esquerdo com a Área do Lote. 
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 2,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 
Área 43 – FAIXA DE SERVIDÃO DE PASSAGEM DE REDE COLETORA DE 
ESGOTOS – 212,40 m² sobre a área de terras localizada no Município e Comarca de 
Pinhão, de propriedade atribuída a quem de direito pertencer, uma área com a seguinte 
DESCRIÇÃO: Ponto de partida estabelecido na estação E01, situada na divisa com o 
Alinhamento predial da Rua Manoel M. de Almeida e a uma distância de 1,50m do 
PV46, segue com azimute de 149°30'20" medindo 11,94m, pela Área do Lote, até o PV519, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV519, segue com azimute de 
172°57'34" medindo 18,54m pela Área do Lote, até o PV520, confrontando ambos os lados 
com a Área do Lote, do PV520, segue com azimute de 150°14'21"medindo 40,50m pela 
Área do Lote, até o PV521, confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV521, 
segue com azimute de 106°51'26" medindo 19,07m pela Área do Lote, até o PV522, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote, do PV522, segue com azimute de 
136°43'30" medindo 16,15m pela Área do Lote, até a estação E02, situada na divisa com o 
Alinhamento Predial da Rua 19 de Novembro e a uma distância de 19,80m da divisa, 
confrontando ambos os lados com a Área do Lote.   
Os azimutes acima descritos referem-se ao norte magnético e descrevem uma faixa de 
servidão de 2,00m de largura. 
(Memorial Descritivo elaborado pela Engenheira Civil Ana Paula Lenz– CREA-PR 
93996/D) 
 

Art. 2º – As áreas mencionadas no artigo anterior 
deste decreto serão destinadas para Implantação de Interceptor e Rede Coletora de 
Esgotos, necessário à Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no Município de 
Pinhão – Paraná. Fica o executivo autorizado a ceder a título de concessão administrativa 
de uso em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, a título gratuito e 
por prazo indeterminado. 

 



 

 

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 de servidão administrativa de áreas, ficando-
lhe assegurado o direito de acesso à área compreendida no artigo 1º deste decreto para 
os fins indicados. 

 
Art. 4º - Fica reconhecida a conveniência de 

constituição em favor da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, nos termos 
do artigo 3º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

 
Art. 5º - A Companhia de Saneamento do Paraná 

- SANEPAR, para os fins indicados, fica assegurado: licenciamento ambiental, 
construção, operação e manutenção, bem como a possível reconstrução da área 
compreendida no artigo 1º deste decreto, podendo invocar: a prerrogativa do artigo do 
artigo 7º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, autorizando a penetrar no 
imóvel compreendido na declaração, podendo recorrer, em caso de oposição, ao auxílio 
de força policial e em juízo, quando necessária, a urgência a que se refere o art. 15 do 
Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941. 

Parágrafo Único - A Companhia de Saneamento 
do Paraná - SANEPAR, esta autorizada promover com recursos alocados para o projeto 
de ampliação do sistema a constituição da servidão de que trata o artigo 40 do Decreto-
Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e para efeito de imissão de posse alegar a urgência a 
que se refere o artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941. 

 
Art. 6º - O ônus decorrente da instituição de 

servidão administrativa das áreas a que se refere o art. 1º deste decreto, ficará por conta 
da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

 
Art. 7º - Este Decreto de Utilidade Pública entra 

em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito do Município de Pinhão, 

Estado do Paraná, em 04 de Julho de 2018. 
 

 
 

 


