
DECRETO Nº 3.930, DE 31 DE JULHO DE 2013. 
 
 
Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da 
área, objeto da matrícula n.º 89.640, expedida pelo 1º Cartório 
de Registro de Imóveis de Jundiaí, de propriedade de Oswaldo 
Gemmi e sua mulher Ana Montelatto Gemmi, ou a quem de 
direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 
destinado a construção de Escola Estadual. 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito Municipal de 
Louveira, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
06697-183/2011; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, parte da área abaixo descrita, de propriedade de Oswaldo 
Gemmi e sua mulher Ana Montelatto , ou a quem de direito, destacada da área objeto da 
matrícula nº 89.640 expedida pelo 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Jundiaí, 
com plantas e memoriais que ficam fazendo parte integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade Pública – Inicia-se esta descrição 
no ponto 1, de coordenadas no sistema UTM SAD69 N=7.444.603,043 e E=297.400,036, 
situado junto à tríplice divisa da matrícula 89.640 – 1° CRI Jundiaí, dos herdeiros de José 
Henrique do Prado e de João Martelli; deste segue em linha reta pela divisa com a propriedade 
dos herdeiros de JOSÉ HENRIQUE DO PRADO, percorrendo a distância de sessenta e um 
metros e noventa centímetros (61,90m),  com azimute de 163°06’23”, até encontrar o ponto 2, de 
coordenadas N= 7.444.543,812 e E= 297.418,024; deflete à direita e segue confrontando com o 
remanescente da matrícula 89.640 – 1° CRI Jundiaí, percorrendo a distância de trinta e oito 
metros e sessenta e nove centímetros (38,69m), com azimute de 265°50’12”, até encontrar o 
ponto 3, de coordenadas N=7.444.541,004 e E=297.379,442; deflete à esquerda e segue com a 
mesma confrontação, percorrendo a distância de trinta e seis metros e cinquenta e nove 
centímetros (36,59m), com azimute de 167°03’46”, até encontrar o ponto 4, de coordenadas 
N=7.444.505,343 e E=297.387,634; deflete à direita e segue com a mesma confrontação, 
percorrendo a distância de cinquenta e nove metros e setenta e seis  centímetros (59,76m), com 
azimute de 268°31’57”, até encontrar o ponto 5, de coordenadas N=7.444.503,806 e 
E=297.327,896; deflete à direita e segue com a mesma confrontação, percorrendo a distância de 
oitenta e seis metros e noventa e um centímetros (86,91m), com azimute de 352°13’57”, até 
encontrar o ponto 6, de coordenadas N=7.444.589,918 e E=297.316,150; deflete à direita e segue 
com  confrontando com a propriedade de João Martelli, percorrendo a distância de oitenta e 
quatro metros e noventa e um centímetros (84,91m), com azimute de 81°06’27”, até encontrar o 
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ponto 1, onde teve início esta descrição. Abrange este perímetro uma área de 7.144,03 m² (sete 
mil, cento e quarenta e quatro metros quadrados e três decímetros  quadrados). 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Louveira, 31 de julho de 2013. 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 31 de 

julho de 2013. 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


