
DECRETO Nº 4.127, DE 13 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública da área 
denominada “Gleba 3-A1”, desmembrada da maior porção da 
“Gleba 3”, destacada da Chácara Santana, Sítio Louveira ou 
Leitão, no Bairro do Capivari, objeto da matrícula n° 514, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, de 
propriedade de Fátima da Conceição Turchetti, 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 nos procedimentos administrativos nºs 
01417-080/2014 e 06245-080/2014; 
 
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 3-A1”, desmembrada da maior 
porção da “Gleba 3”, destacada da Chácara Santana, Sítio Louveira ou Leitão, no Bairro do 
Capivari, objeto da matrícula n° 514, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, 
de propriedade de Fátima da Conceição Turchetti, 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 memorial descritivo que fica fazendo parte 
integrante deste Decreto. 

 
Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 
 
“GLEBA 3-A1” – Gleba 3-A1”, desmembrada da maior porção 

da “Gleba 3”, destacada da Chácara Santana, Sítio Louveira ou Leitão, no Bairro do 
Capivari, objeto da matrícula n° 514, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 
Vinhedo – Constituição e ampliação do Parque Esportivo e Recreativo do município de 
Louveira – Inicia-se seguindo pela Estrada Municipal LUV 157, antigo caminha da Servidão, 
situada no lado direito da Estrada Municipal Vinhedo à Louveira, numa distância de 550 m 
encontra-se o marco de pedra MC12A, localizado na divisa da “Gleba 2”, de José Bossi; daí 
segue pela Estrada Municipal LUV 157 com 103,04 m até o ponto 5, daí segue pela Estrada 
Municipal LUV 157com 99,90 m até o ponto A, daí deflete à direitase segue em curva até o 
ponto B com 15,00 m; daí segue até o ponto C com 70,44 m em reta; daí deflete à direita e segue 
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até o ponto D com 5,29  em reta; daí deflete à direita e segue até o ponto E com 29,96 m em 
reta; daí deflete á direita e segue até o ponto F com 34,49 m em reta; daí deflete à esquerda e 
segue até o ponto G com 12,65 m em reta; daí deflete à esquerda e segue até o ponto H com 
41,09 m em reta; daí deflete á direita e segue até o ponto I com 37,81 m em reta; daí deflete à 
direita e segue até o ponto J com 22,60 m em reta; daí deflete à esquerda e segue até o ponto K 
com 3,35 m em reta; daí deflete à direita e segue até o ponto L com 21,50 m em reta; daí deflete 
à esquerda até o ponto M com 9,94 m em reta; daí delfete à direita e segue até o ponto N com 
7,70 m em reta confrontando do ponto A ao ponto N com a “Gleba 3-A2” 
desmembrada;finalmente deflete á direita e segue até o marco de pedra MC12A inicial com 
44,25 m e rumo de 34º23’48” SE, confrontando com a “Gleba 2” de Jose Bossi, encerrando a 
área de 14.870,88 m². 
 

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

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

Louveira, 13 de agosto de 2014. 
 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 13 de 
agosto de 2014. 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


