
DECRETO Nº 4.102, DE 17 DE JUNHO DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da área 
localizada na Estrada Municipal, no Bairro Ponte Preta, objeto 
da matrícula n° 3.128, expedida pelo Cartório de Registro de 
Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de Oswaldo Luiz 
Polozzi e sua esposa Aurea Maria Aparecida de Jesus Polozzi; 
Antonio Antonioli e sua esposa Neusa Araujo Maia Antonioli; 
ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou 
judicial, destinada às Instalações de Captação de Água no 
Córrego Rainha. 

 
 

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 
02773-080/2014; 

 

Considerando a urgência declarada, nos termos do §1º, alínea “c”, 
do artigo 15 do Decreto – Lei n.º 3.365/41. 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 

Decreta: 
 

Art. 1º  Fica declarada de utilidade pública, para fins de 
desapropriação amigável ou judicial, parte da área localizada na Estrada Municipal, no Bairro 
Ponte Preta, objeto da matrícula n° 3.128, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 
Vinhedo/SP, de propriedade de Oswaldo Luiz Polozzi e sua esposa Aurea Maria Aparecida 
de Jesus Polozzi; Antonio Antonioli e sua esposa Neusa Araujo Maia Antonioli;  ou a quem 
de direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, destinada às Instalações de Captação 
de Água no Córrego Rainha, consoante planta e memorial descritivo que fica fazendo parte 
integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 
 
“Parte da área localizada na Estrada Municipal, no Bairro Ponte 

Preta, objeto da matrícula n° 3.128, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 
Vinhedo/SP – Instalações de Captação de Água no Córrego Rainha.” – Tem inicio no ponto 38 
cravado na divisa da propriedade de Amabile Bedini com o córrego, segue pelo córrego abaixo 
até o ponto 3C, cravado na divisa do remanescente Área “1”, na extensão de 133,78m 
(confrontando com a propriedade de Fernando Belline); deflete a esquerda e segue 
(confrontando com o remanescente Área “1”), até o ponto 3 com os seguintes azimutes e 
distancias: do ponto 3C ao ponto 3B, segue com azimute de 131°08'17", na distancia de 25,42m, 
do ponto 3B ao ponto 3A, segue com azimute de 148°02'16", na distancia de 36,51m, do ponto 
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3A ao ponto 3, segue com azimute de 157°04'28", na distancia de 31,71m, deflete a esquerda 
(confrontando com a Estrada Municipal, primeiro em curva na extensão de 20,40m até o ponto 
33, depois em reta até o ponto 33-A, com azimute de 64°14’42” e distancia de 8,60m); deflete a 
esquerda (confrontando com a propriedade de Elvira da Silva Pereira) até o ponto 36, com os 
seguintes azimutes e distancias: do ponto 33-A até o ponto 37-A, segue com azimute de 
337°04’28” na distancia de 31,71m; e do ponto 37-A ao ponto 36, segue com azimute de 
62°44’16”, na distancia de 46,52m; deflete a esquerda com azimute de 358°21’06” e distancia 
de 34,76m até o ponto 38 (confrontando com a propriedade de Amabile Bedini), encerrando a 
área de 5.872,65 m². OBSERVAÇÃO: Observar que nesta área existe uma FAIXA DE APP, com 
30,00 metros de largura, contados a partir da margem esquerda (sentido jusante) do CÓRREGO 
DA RAINHA, com área de 3.375,77 m². 

 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
Louveira, 17 de junho de 2014. 
 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 17 de 

junho de 2014. 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


