
DECRETO Nº 3.979, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da área 
designada “Gleba 6A”, objeto da matrícula n° 3.169 expedida 
pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vinhedo, 
de propriedade de José Carlos Bossi e sua esposa Maria Tereza 
Tarallo Bossi, ou a quem de direito, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, destinada à abertura de 
via pública urbana. 
 
 
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 
6229/2009; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, parte da área designada “Gleba 6A”, objeto da matrícula n° 
3.169 expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Vinhedo, de propriedade de 
José Carlos Bossi e sua esposa Maria Tereza Tarallo Bossi, ou a quem de direito, destinada 
à abertura de via pública urbana, consoante plantas e memoriais que ficam fazendo parte 
integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Áreas a serem declaradas de Utilidade 

Pública. 
 

“ÁREA 1” – destacada da área denominada “Gleba 6A” objeto 
da Matrícula n.º 3.169 – Abertura de via pública urbana . – Continuação da Estrada Municipal 
Miguel Bossi (LUV157), com área de 1.636,84m², tem inicio no ponto B1, situado no 
alinhamento predial da referida estrada, junto a divisa com o remanescente Gleba 6A-1; segue 
em reta em direção ao ponto C com a distancia de 14,71m (confrontando com a Estrada 
Municipal Miguel Bossi - LUV-157); deflete a direita e segue em reta com a mesma 
confrontação em direção ao ponto K6, situado junto ao córrego, com a distancia de 8,38m 
(confrontando com a Estrada Municipal Miguel Bossi – LUV157); deflete em curva a esquerda e 
segue em direção ao ponto K5 com Raio de 30,00m e Desenvolvimento de 36,94m 
(confrontando com o remanescente Gleba 6A-2); segue em reta com a mesma confrontação em 
direção ao ponto K4 com a distancia de 37,70m; segue em reta pelo mesmo alinhamento em 
direção ao ponto H3 com a distancia de 28,18m (confrontando com a Área a Desapropriar 2 – 
Continuação da Rua Benedito Geraldo Cruz); deflete em curva a direita e segue em direção ao 
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ponto H2 com Raio de 51,00m e Desenvolvimento de 15,01m (confrontando com o 
remanescente Gleba 6A-3); segue em reta com a mesma confrontação em direção ao ponto H1 
com a distancia de 5,67m; deflete a esquerda e segue em reta em direção ao ponto B5 com a 
distancia de 14,19m (confrontando com a Área 5A-3, Mat. 1.429 do O.R.I de Vinhedo); deflete a 
esquerda e segue em reta em direção ao ponto B4 com a distancia de 2,87m (confrontando com o 
remanescente Gleba 6A-1); deflete em curva a esquerda com a mesma confrontação em direção 
ao ponto B3 com Raio de 65,00m e Desenvolvimento de 20,42m; segue em reta com a mesma 
confrontação em direção ao ponto B2 com a distancia de 63,30m; deflete em curva a direita com 
a mesma confrontação em direção ao ponto B1 inicial, com Raio de 20,00m e Desenvolvimento 
de 33,94m. 
 
“ÁREA 2” – destacada da área denominada “Gleba 6A” objeto da Matrícula n.º 3.169 – 
Abertura de via pública urbana – Continuação da Rua Benedito Geraldo Cruz, com área de 
690,06m², tem inicio no ponto H5, situado na divisa entre o Lote 16 da Quadra H do Loteamento 
Terra Nobre (Mat. 70.245 do 1º O.R.I de Jundiaí) e o remanescente Gleba 6A-3; segue em reta 
em direção ao ponto H4 com a distancia de 54,93m (confrontando com o remanescente Gleba 
6A- 3); deflete em curva a direita com a mesma confrontação em direção ao ponto H3 com Raio 
de 9,00m e Desenvolvimento de 14,26m; deflete a esquerda e segue em reta em direção ao ponto 
K4 com a distancia de 28,18m (confrontando com a Área a Desapropriar 1 – Continuação da 
Estrada Municipal Miguel Bossi – LUV157); deflete em curva a direita e segue em direção ao 
ponto K3 com Raio de 9,00m e Desenvolvimento de 14,20m (confrontando com o remanescente 
Gleba 6A-2); segue em reta com a mesma confrontação em direção ao ponto K2 com a distancia 
de 43,16m; deflete em curva a direita com a mesma confrontação em direção ao ponto K1 com 
Raio de 9,00m e Desenvolvimento de 15,33m; deflete a esquerda e segue em reta em direção ao 
ponto H5 inicial, com a distancia de 20,36m (confrontando com o alinhamento predial da Rua 
Benedito Geraldo Cruz). 

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

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial os 

Decretos de n.º 3.546, de 21 de setembro de 2010 e 3.945, de 02 de setembro de 2013. 
 
 
Louveira, 11 de novembro de 2013. 

 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 11 de 
novembro de 2013. 

 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


