
DECRETO Nº 4.149, DE 17 DE SETEMBRO DE 2014. 
 
 

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 esposa 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 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 
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 esposa 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, em 
conformidade com as plantas e memoriais descritivos que ficam fazendo parte integrante deste 
Decreto. 
 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 
Pública. 

 
Parte da área, objeto da matrícula n.º 89.640, expedida pelo 1º 

Cartório de Registro de Imóveis de Jundiaí – Construção de Escola Estadual – Inicia-se a 
descrição deste perímetro no ponto 1, situado no alinhamento predial da RUA ANTÔNIO 
BONESSO e distante 5,20 m. da divisa com a ÁREA "B" (MAT. N°15.638 DO O.R.I DE 
VINHEDO), deste, segue com azimute de 164°21'14" e distância de 21,63 m., até o ponto 2; 
deste, segue com azimute de 164°46'34" e distância de 12,46 m., até o ponto 3; deste, segue com 
azimute de 163°52'50" e distância de 10,38 m., até o ponto 4; deste, segue com azimute de 
164°29'34" e distância de 12,00 m., até o ponto 5; onde confrontou do ponto 1 ao ponto 5 com o 
alinhamento predial da RUA ANTÔNIO BONESSO; do ponto 5 deflete a direita e segue com 
azimute de 265°58'06" e distância de 35,18 m., até o ponto 6; deste, deflete a esquerda e segue 
com azimute de 166°43'33" e distância de 36,99 m., até o ponto 7; deste, deflete a direita e segue 
com azimute de 263°53'20" e distância de 3,74 m., até o ponto 8; deste, deflete a direita e segue 
com azimute de 268°59'30" e distância de 52,23 m., até o ponto 9; deste, deflete a direita e segue 
com azimute de 269°06'46" e distância de 12,13 m., até o ponto 10; deste, deflete a direita e 
segue com azimute de 351°28'39" e distância de 81,72 m., até o ponto 11; deste, deflete a direita 
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e segue com azimute de 82°09'10" e distância de 27,41 m., até o ponto 12; deste, deflete a 
esquerda e segue com azimute de 81°24'52" e distância de 13,93 m., até o ponto 13; deste, 
deflete a esquerda e segue com azimute de 81°19'40" e distância de 51,24 m., até o ponto 1; 
ponto inicial da descrição deste perímetro, confrontando do ponto 5 ao ponto 1 com o 
remanescente da CHÁCARA NOSSA SENHORA APARECIDA (MATRICULA Nº 89.640 DO 1º 
CRI DE JUNDIAÍ), encerrando uma área de 7.306,69 m². 
 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial o 

Decreto n.º 3.930, de 31 de julho de 2013. 
 
 
Louveira, 17 de setembro de 2014. 
 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 17 de 

setembro de 2014. 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


