
DECRETO Nº 3.983, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2013. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da área 
designada “Gleba 1B1”, objeto da matrícula n° 15.079, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, de 
propriedade de Maria Ivanda Bertié Bastos e Homero de 
Carvalho Bastos, ou a quem de direito, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, destinada à construção de 
educandário infantil. 
 
 
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 
07020-080/2013; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, a área designada “Gleba 1B1”, objeto da matrícula n° 
15.079, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, de propriedade de Maria 
Ivanda Bertié Bastos e Homero de Carvalho Bastos, ou a quem de direito, destinada à 
construção de educandário infantil, consoante plantas e memoriais que ficam fazendo parte 
integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 
 
“GLEBA 1B1 – destacada da área denominada “Gleba 1B” 

objeto da Matrícula n.º 15.079 – Construção de Educandário Infantil. – Inicia-se a descrição 
deste perímetro no ponto 1, devidamente apontado em planta, de coordenadas Y= 
7.445.412,8867 m. e X=297.071,8309 m., situado no alinhamento da AVENIDA RICIERI 
CHIQUETTO junto a divisa com a propriedade de HOMERO DE CARVALHO BASTOS , 
deste, segue com rumo de 42°39'36"SE e distância de 81,71m., confrontando neste trecho com a 
propriedade de HOMERO DE CARVALHO BASTOS – até o ponto 2.; deste, segue com 
rumo de 36°02'50"SW e distância de 94,38 m., confrontando neste trecho com a propriedade de 
DURVAL BENVEGNÚ - até o ponto 3, ; deste, segue com rumo de 60°07'14"NW e distância 
de 14,42 m. até o ponto 4, deste, segue com rumo de 46°19'11"NW e distância de 15,49 m. até o 
ponto 5, deste, segue com rumo de 41°16'16"NW e distância de 16,38 m. até o ponto 6, deste, 
segue com rumo de 43°05'49"NW e distância de 42,41 m. até o ponto 7, deste, segue com rumo 
de 26°39'27"NW e distância de 3,02 m. até o ponto 8, deste, segue com rumo de 13°00'24"NW e 
distância de 4,93 m. até o ponto 9, deste, segue com rumo de 14°54'32"NE e distância de 1,60 m. 
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até o ponto 10, onde confrontou no trecho do ponto 3 ao ponto 10, com propriedade de 
AVÍCOLA SANTO ANTONIO DE LOUVEIRA S/A, deste, segue com rumo de 40°23'37"NE 
e distância de 8,54 m confrontando neste trecho com a AVENIDA RICIERI CHIQUETTO até 
o ponto 11, deste, segue com rumo de 37°03'37"NE e distância de 7,84 m, confrontando neste 
trecho com a AVENIDA RICIERI CHIQUETTO até o ponto 12, deste, segue com rumo de 
12°31’50”SW e distância de 0,75 m. até o ponto 13, deste, segue com rumo de 28° 36’37”SE e 
distância de 3,66 m. até o ponto 14, deste, segue com rumo de 39º29’30”SE e distância de 47,56 
m. até o ponto 15, deste, segue com rumo de 76°34'18” SE e distância de 8,59 m. até o ponto 16, 
deste, segue com rumo de 50º53’44”NE e distância de 8,31 m. até o ponto 17, deste, segue com 
rumo de 47º35’34” NE e distância de 26,97 m. até o ponto 18, deste, segue com rumo de 
41º53’46” NW e distância de 12,79 m. até o ponto 19, deste, segue com rumo de 27º34’27” NW 
e distância de 2,99 m. até o ponto 20, deste, segue com rumo de 55º03’23”NW e distância de 
6,45 m. até o ponto 21, deste, segue com rumo de 68º42’44”NW e distância de 2,88 m. até o 
ponto 22, deste, segue com rumo de 60º20’25”NW e distância de 2,85 m. até o ponto 23, deste, 
segue com rumo de 44º05’20” NW e distância de 8,49 m. até o ponto 24, deste, segue com rumo 
de 43º28’03” NW e distância de 20,25 m. até o ponto 25, deste, segue com rumo de 30º03’53” 
NWe distância de 5,63 m. até o ponto 26, onde confrontou no trecho do ponto 12 ao ponto 26, 
com a GLEBA 1B2, deste, segue com rumo de 46º59’45”NE e distância de 8,40 m. até o ponto 
27 , deste, segue com rumo de 47°20'08"NE e distância de 10,08 m. até o ponto 28, deste, segue 
com rumo de 47°58'30"NE e distância de 10,12 m. até o ponto 29, deste, segue com rumo de 
49°15'38"NE e distância de 8,79 m. até o ponto 30, deste, segue com rumo de 49°30'51"NE e 
distância de 5,51 m. até o ponto 1 , ponto inicial da descrição, onde confrontou no trecho do 
ponto 26 ao ponto 1, com a AVENIDA RICIERI CHIQUETTO , encerrando uma área de 
6.587,83 m². 

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

 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
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 


