
DECRETO Nº 4.062, DE 07 DE ABRIL DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da área 
denominada “Gleba n.º 04”, destacada da Chácara Santana, no 
Sítio Louveira ou Leitão, objeto da matrícula n° 13.712, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, de 
propriedade de Rosa Maria Bossi Pessamilio e seu marido José 
Augusto de Moraes Pessamilio, ou a quem de direito, para fins 
de desapropriação amigável ou judicial, destinada à 
constituição e ampliação do Parque Esportivo e Recreativo do 
município de Louveira. 
 
 
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 
07791-080/2013; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, a área denominada “Gleba n.º 04”, destacada da Chácara 
Santana, no Sítio Louveira ou Leitão, objeto da matrícula n° 13.712, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis de Vinhedo, de propriedade de Rosa Maria Bossi Pessamilio e seu marido 
José Augusto de Moraes Pessamilio, ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável 
ou judicial, destinada à constituição e ampliação do Parque Esportivo e Recreativo do município 
de Louveira, consoante planta e memorial descritivo que ficam fazendo parte integrante deste 
Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 
 
“GLEBA N.º 04” – Chácara Santana, no Sítio Louveira ou 

Leitão, objeto da matrícula n° 13.712 – Constituição e ampliação do Parque Esportivo e 
Recreativo do município de Louveira – Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto 1, 
devidamente apontado em planta, de coordenadas N=7445731.3516 m. e E=299.340,0783 m., 
situado na margem esquerda, sentido jusante, do RIO CAPIVARI, deste, segue com rumo de 
18°19'59"SE e distância de  111,04m., cruzando a ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL BOSSI, 
até o ponto 2, confrontando com quem de direito; daí deflete a direita e segue com rumo de 9°00' 
16''SE e distancia de 59,08m., até o ponto 3; daí deflete a direita e segue com rumo de 
6°44'20''SE e distancia de 82,38m., até o ponto 4, confrontando do ponto 2 ao ponto 4 com o 
PESQUEIRO CAL BOSSI; do ponto 4 deflete a esquerda e segue com rumo de 77°40'02''NE e 
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distancia de 51,43m., até o ponto 5; deste deflete a esquerda e segue com rumo de 76°05'29''NE 
e distancia de 48,47m., até o ponto 6; daí deflete a esquerda e segue com rumo de 73°22'11''NE 
e distancia de 32,31m., até o ponto 7; daí deflete a direita e segue com rumo de 75°31'13''NE e 
distancia de 97,58m.,  até o ponto 8, confrontando do ponto 4 ao ponto 8 com o alinhamento 
predial da ESTRADA DAS LARANJEIRAS; do ponto 8 deflete a esquerda e segue com rumo 
de 72°15'46''SE e distancia de 24,42m., confrontando neste trecho com o alinhamento predial da 
RUA GLEUSA SIMÕES DOS SANTOS, até o ponto 9; daí deflete a esquerda e segue com 
rumo de 69°17'54''NE e distancia de 87,45m., confrontando neste trecho com o fundo dos lotes 
n°508, 502, 498, 488A, 488, 478, 468, 458, 448, 438A e 438 do alinhamento predial da RUA 
IDA MARIA SIMÕES; do ponto 10 deflete a esquerda e segue com rumo de 26°18'44''NW e 
distancia de 9,78m., até o ponto 11; daí deflete a direita e segue com rumo de 19°39'57''NE e 
distancia de 3,80m., até o ponto 12; daí deflete a esquerda e segue com rumo de 47°36'11''NW e 
distancia de 238,47m., até o ponto 13; daí deflete a esquerda e segue com rumo de 
44°16'51''NW e distancia de 25,17m., até o ponto 14; daí deflete a esquerda e segue com rumo 
de 9°39'16''NW e distancia de 68,66m., até o ponto 15, confrontando do ponto 10 ao ponto 15 
com ARMANDO BOSSI; do ponto 15 deflete em curva direita com raio de 91,79m., e 
desenvolvimento de 51,43m.,  até o ponto 16; daí segue com rumo de 54°17’33”SW e distancia 
de 80,16m., até o ponto 17, confrontando do ponto 15 ao ponto 17 com o alinhamento predial  da 
ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL BOSSI; do ponto 17 deflete a esquerda e segue com rumo 
de 54°56'41''NW e distancia de 154,13m., cruzando a ESTRADA MUNICIPAL MIGUEL 
BOSSI, até o ponto 18, confrontando com ARMANDO BOSSI; daí deflete a esquerda e segue, 
sentido jusante, pelo RIO CAPIVARI percorrendo a distancia de 103,00m., até o ponto 1, ponto 
inicial da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 79.563,21 m². 

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

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

 
 

Louveira, 07 de abril de 2014. 
 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 07 de 
abril de 2014. 

 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


