
DECRETO Nº 3.915, DE 25 DE JUNHO DE 2013. 
 
 
Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da 
área, objeto da matrícula n.º 14.215, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de Vinhedo, de propriedade de Maria 
Vitoria Martins Cruz e Luiz Fernando Martins Cruz, ou a 
quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, destinado a abertura de via pública com acesso da Rua 
Catharina Calssavara Caldana à Rua Silvério Finamore.  
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito Municipal de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo 
nº03370-313/2012; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º Fica declarada a utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, da área abaixo descrita, de propriedade de Maria Vitoria 
Martins Cruz e Luiz Fernando Martins Cruz , ou a quem de direito, destacada da área, objeto 
da matrícula nº 14.215, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, com plantas 
e memoriais que ficam fazendo parte integrante deste Decreto. 
 
Descrição Perimétrica – Área a declarada de Utilidade Pública – Com área de 1.594,51 
metros quadrados, que assim se descreve: inicia no ponto 1, localizado no alinhamento da Rua 
Catharina Calssavara Caldana, divisa com a área Remanescente 1; deste ponto segue 
confrontando com o Remanescente 1 com os seguintes rumos e distâncias: em curva à direita 
com ângulo central de 28°31’58”, raio de 1,23m e desenvolvimento de 0,61m até o ponto 2; 
neste ponto deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 8°10’06”, raio de 52,08m 
e desenvolvimento de 7,42m até o ponto 3; neste ponto segue com rumo de 79°15’10”NW na 
distância de vinte e oito metros e três centímetros (28,03m) até o ponto 4; neste ponto deflete em 
curva à esquerda e segue com ângulo central de 6°36’01”, raio de 102,25m e desenvolvimento de 
11,78m até o ponto 5; neste ponto segue com rumo de 88°14’01”NW na distância de cinquenta e 
seis metros (56,00m) até o ponto 6; neste ponto deflete em curva à esquerda e segue com ângulo 
central de 1°40’56”, raio de 834,76m e desenvolvimento de 24,51m até o ponto 7; neste ponto 
deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 1°39’31”, raio de 834,76m e 
desenvolvimento de 24,16m até o ponto 8; neste ponto deflete em curva à esquerda e segue com 
ângulo central de 13°13’44”, raio de 67,04m e desenvolvimento de 15,48m até o ponto 9; neste 
ponto segue com rumo de 77°33’08”SW na distância de sete metros e dezesseis centímetros 
(7,16m) até o ponto 10, neste ponte deflete à esquerda e segue pelo leito do Rio Capivari 
confrontando com Estevan Steck com rumo de 9°41’56” SE na distância de nove metros e onze 
centímetros (9,11m) até o ponto 11, neste ponto deflete à esquerda e segue confrontando com o 
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Remanescente 2 com os seguintes rumos e distâncias: 77°33’08”NE e distância de sete metros e 
sessenta e seis centímetros (7,66m) até o ponto 12; neste ponto deflete em curva à direita e segue 
com ângulo central de 13°28’39”, raio de 57,94m e desenvolvimento de 13,63m até o ponto 13; 
neste ponto deflete em curva à direita e segue com ângulo central de 2°04’16”, raio de 825,66m e 
desenvolvimento de 29,85m até o ponto 14; neste ponto deflete em curva à direita e segue com 
ângulo central de 1°16’45”, raio de 825,66m e desenvolvimento de 18,43m até o ponto 15; neste 
ponto segue com rumo de 88°14’01”SE na distância de cinquenta e cinco metros e setenta e 
quatro centímetros (55,74m) até o ponto 16; neste ponto deflete em curva à direita e segue com 
ângulo central de 6°29’13”, raio de 93,15m e desenvolvimento de 10,55m até o ponto 17; neste 
ponto segue com rumo de 79°15’10”SE na distância de vinte e oito metros e dois centímetros 
(28,02m) até o ponto 18; neste ponto deflete em curva à direita e segue com ângulo central de 
1°50’49”, raio de 182,96m e desenvolvimento de 5,90m até o ponto 19; neste ponto deflete em 
curva à esquerda e segue com ângulo central de 17°01’38”, raio de 14,38m e desenvolvimento de 
4,27m até o ponto 20; neste ponto deflete em curva à direita e segue com ângulo central de 
21°17’16”, raio de 4,17m e desenvolvimento de 1,55m até o ponto 21; neste ponto deflete à 
esquerda e segue pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana com rumo de 
12°16’55”NW na distância de nove metros e trinta e quatro centímetros (9,34m) até o ponto 1, 
início desta descrição. 
 
Descrição Perimétrica – Remanescente 1 – Com área de 8.621,83 metros quadrados, que assim 
se descreve: inicia no ponto A, junto a cerca de divisa no alinhamento da Rodovia Romildo 
Prado e Rua Catharina Calssavara Caldana, antiga estrada do Bugio, deste ponto segue pelo 
alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana com rumo de 12°16’55” SE na distância de 
oitenta e quatro metros e vinte e cinco centímetros (84,25m) até o ponto 1, neste ponto deflete à 
direita e segue em curva com ângulo central de 28°31’58”, raio de 1,23m e desenvolvimento de 
0,61m até o ponto 2; neste ponto deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 
8°10’06”, raio de 52,08m e desenvolvimento de 7,42m até o ponto 3; neste ponto segue com 
rumo de 79°15’10”NW na distância de vinte e oito metros e três centímetros (28,03m) até o 
ponto 4; neste ponto deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 6°36’01”, raio de 
102,25m e desenvolvimento de 11,78m até o ponto 5; neste ponto segue com rumo de 
88°14’01”NW na distância de cinquenta e seis metros (56,00m) até o ponto 6; neste ponto 
deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 1°40’56”, raio de 834,76m e 
desenvolvimento de 24,51m até o ponto 7; neste ponto deflete em curva à esquerda e segue com 
ângulo central de 1°39’31”, raio de 834,76m e desenvolvimento de 24,16m até o ponto 8; neste 
ponto deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 13°13’44”, raio de 67,04m e 
desenvolvimento de 15,48m até o ponto 9; neste ponto segue com rumo de 77°33’08”SW na 
distância de sete metros e dezesseis centímetros (7,16m) até o ponto 10, confrontando do ponto 1 
ao ponto 10 com a área de via pública; neste ponto deflete à direita e segue pelo leito do Rio 
Capivari confrontando com Estevan Steck na distância de cinquenta e seis metros e noventa e 
dois centímetros (56,92m) até o ponto F, neste ponto deflete à direita e segue pelo alinhamento 
da Rodovia Romildo Prado na distância de cento e setenta e dois metros e vinte e nove 
centímetros (172,29m) até o ponto A, início desta descrição. 
 
Descrição Perimétrica – Remanescente 2 – Com área de 28.471,45 metros quadrados, que 
assim se descreve: inicia no ponto A1, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara 
Caldana junto a divisa com a Gleba A1, deste ponto segue com o rumo 75°33’40” SW 
confrontando com a Gleba A1 na distância de cento e quinze metros e treze centímetros 
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(115,13m) até o ponto E1, neste ponto deflete à direita e segue pelo leito do Rio Capivari 
confrontando com Estevan Steck na distância de duzentos e sessenta e um metros e setenta e um 
centímetros (261,71m) até o ponto 11, neste ponto deflete à direita e segue confrontando com a 
área da via públuca com os seguintes rumos e distâncias: 77°33’08”NE e distância de sete metros 
e sessenta e seis centímetros (7,66m) até o ponto 12; neste ponto deflete em curva à direita e 
segue com ângulo central de 13°28’39”, raio de 57,94m e desenvolvimento de 13,63m até o 
ponto 13; neste ponto deflete em curva à direita e segue com ângulo central de 2°04’16”, raio de 
825,66m e desenvolvimento de 29,85m até o ponto 14; neste ponto deflete em curva à direita e 
segue com ângulo central de 1°16’45”, raio de 825,66m e desenvolvimento de 18,43m até o 
ponto 15; neste ponto segue com rumo de 88°14’01”SE na distância de cinquenta e cinco metros 
e setenta e quatro centímetros (55,74m) até o ponto 16; neste ponto deflete em curva à direita e 
segue com ângulo central de 6°29’13”, raio de 93,15m e desenvolvimento de 10,55m até o ponto 
17; neste ponto segue com rumo de 79°15’10”SE na distância de vinte e oito metros e dois 
centímetros (28,02m) até o ponto 18; neste ponto deflete em curva à direita e segue com ângulo 
central de 1°50’49”, raio de 182,96m e desenvolvimento de 5,90m até o ponto 19; neste ponto 
deflete em curva à esquerda e segue com ângulo central de 17°01’38”, raio de 14,38m e 
desenvolvimento de 4,27m até o ponto 20; neste ponto deflete em curva à direita e segue com 
ângulo central de 21°17’16”, raio de 4,17m e desenvolvimento de 1,55m até o ponto 21; neste 
ponto deflete à direita e segue pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana com rumo 
de 12°16’55”SE na distância de cento e quarenta e quatro metros e noventa e seis centímetros 
(144,96m) até o ponto A1, início desta descrição. 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Louveira, 25 de junho de 2013. 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR  
Prefeito Municipal 
 
 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 25 de 

junho de 2013. 
 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


