
DECRETO Nº 4.176, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre a ampliação da Área de Lazer do Trabalhador 

“Vereador José Finamore”, e dá outras providências.  

 

 

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 a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios na proteção e preservação do 

meio ambiente, nos termos dos artigos 23 e 225 da Constituição 

Federal, e da Constituição Estadual no seu art. 241, relativas à 

preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio 

ambiente;  

 

Considerando as Leis Municipais nº 2.331/2013 e 2.332/2013, que 

dispõe sobre o Plano Diretor e Uso, Ocupação e Parcelamento do 

solo no município de Louveira, respectivamente, que enquadra a 

área do Capivari como de Uso Sustentável, destinada a garantir a 

perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, mantendo a biodiversidade de forma socialmente justa 

e economicamente viável;  

 

Considerando a necessidade de ampliação e proteção das áreas 

verdes da cidade de Louveira, visando a obter melhorias ambientais 

e de qualidade de vida da população;  

 

Considerando ainda que além das necessidades básicas, os 

munícipes também necessitam e anseiam por atividades de 

recreação e esportiva em local adequado e que a área em questão 

agrega as especificidades para o desenvolvimento de tais 

atividades;  

Considerando mais, o que consta no procedimento administrativo 

nº 01931-077/2014; 

 

Considerando, finalmente as disposições das Secretarias 

competentes; 

 

Decreta:  

 

Art. 1º - Fica designada a ampliação da Área de Lazer do 

Trabalhador “Vereador José Finamore”, do município de Louveira, com área total de 

524.404,84m² (quinhentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quatro e metros quadrados e 

oitenta e quatro decímetros quadrados), situado no Bairro do Centro de Louveira, como unidade 
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de conservação municipal de uso sustentável, para recreação, eventos e atividades esportivas de 

acordo com a legislação municipal em vigor. 

 

§ 1º A Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”, 

situa-se no município de Louveira, com nova descrição perimétrica que assim se descreve:  

“Inicia-se a descrição do perímetro no ponto 1, devidamente apontado em planta, de coordenadas 

Y = 7.445.453,7539 m. e X = 299.273,3985 m. situado no alinhamento da ESTRADA 

MIGUEL BOSSI, junto a divisa com a propriedade de LAERTE JOSÉ RIBEIRO e 

ESPÓLIO DE ANTÔNIO BICHARA, deste ponto segue com AZ: 354º29’31” e distância de 

9,06 m até o ponto 2, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 349º59’17” e distância de 3,09 m 

até o ponto 3, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 345º48’09” e distância de 5,99 m até o 

ponto 4, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 341º39’49” e distância de 5,97 m até o ponto 5, 

daí deflete à esquerda e segue com AZ: 338º30’38” e distância de 6,01 m até o ponto 6, daí 

deflete à esquerda e segue com AZ: 338º30’27” e distância de 53,71 m até o ponto 7, daí deflete 

à direita e segue com AZ: 342º25’40” e distância de 2,94 m até o ponto 8, onde confronta no 

trecho do ponto 1 ao ponto 8 com a ESTRADA MIGUEL BOSSI,  deste ponto, deflete à direita 

e segue com AZ: 343º11’37” e distância de 31,20 m, atravessando a ESTRADA MIGUEL 

BOSSI até o ponto 9, na divisa com a propriedade de JOSÉ CARLOS BOSSI E MARIA 

TEREZA TARALLO BOSSI, deste ponto, segue com AZ: 320º29’31” e distância de 8,18 m 

até o ponto 10, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 291º50’13” e distância de 4,14 m até o 

ponto 11, daí deflete à direita e segue com AZ: 315º25’20” e distância de 11,02 m até o ponto 

12, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 265º46’06” e distância de 21,46 m até o ponto 13, daí 

deflete à direita e segue com AZ: 290º09’41” e distância de 17,51 m até o ponto 14, daí deflete à 

esquerda e segue com AZ: 286º37’36” e distância de 20,40 m até o ponto 15, daí deflete à direita 

e segue com AZ: 299º43’58” e distância de 9,20 m até o ponto 16, daí deflete à esquerda e segue 

com AZ: 299º38’45” e distância de 9,08 m até o ponto 17, daí deflete à direita e segue com AZ: 

334º42’37” e distância de 104,09 m até o ponto 18, daí deflete à direita e segue com AZ: 

343º47’58” e distância de 38,70 m até o ponto 19, daí deflete à direita e segue com AZ: 

358º10’34” e distância de 14,37 m até o ponto 20, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

282º47’32” e distância de 25,75 m até o ponto 21, daí deflete à direita e segue com AZ: 

289º24’10” e distância de 27,78 m até o ponto 22, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

249º16’28” e distância de 18,40 m até o ponto 23, daí deflete à direita e segue com AZ: 

265º01’36” e distância de 20,05 m até o ponto 24, daí deflete à direita e segue com AZ: 

339º00’36” e distância de 28,92 m até o ponto 25, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

324º01’35” e distância de 14,49 m até o ponto 26, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

300º48’01” e distância de 5,40 m até o ponto 27, onde confronta no trecho do ponto 9 ao ponto 

27 com o SISTEMA DE LAZER 1 DO LOTEAMENTO TERRA NOBRE (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE LOUVEIRA), MATRÍCULA 73.732 DO 1º CRI DE JUNDIAÍ, deste 

ponto, deflete à direita e segue com AZ: 02º07’50” e distância de 13,69 m até o ponto 28, daí 

deflete à direita e segue com AZ: 42º19’17” e distância de 2,17 m até o ponto 29, daí deflete à 

direita e segue com AZ: 97º19’20” e distância de 31,95 m até o ponto 30, daí deflete à esquerda 

e segue com AZ: 40º26’28” e distância de 13,06 m até o ponto 31, daí deflete à esquerda e segue 

com AZ: 24º11’03” e distância de 42,21 m até o ponto 32, daí deflete à direita e segue com AZ: 

51º20’02” e distância de 15,13 m até o ponto 33, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

25º17’37” e distância de 15,44 m até o ponto 34, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

353º33’17” e distância de 14,76 m até o ponto 35, daí deflete à direita e segue com AZ: 5º10’16” 
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e distância de 14,52 m até o ponto 36, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 314º08’39” e 

distância de 4,89 m até o ponto 37, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 285º09’44” e 

distância de 6,72 m até o ponto 38, daí deflete à direita e segue com AZ: 312º24’43” e distância 

de 8,29 m até o ponto 39, daí deflete à direita e segue com AZ: 00º21’04” e distância de 35,99 m 

até o ponto 40, daí deflete à direita e segue com AZ: 26º15’38” e distância de 6,26 m até o ponto 

41 até encontrar com o RIO CAPIVARI, onde confronta no trecho do ponto 27 ao 41 com a 

propriedade de MARIA BONESSO STECK E MARCILIO STECK, deste ponto, segue pelo 

RIO CAPIVARI com uma distância de 394,27 m até o ponto 42, na divisa com a propriedade 

de ROSA MARIA BOSSI PASSAMILO E JOSÉ AUGUSTO DE MORAES PASSAMILO, 

deste ponto, segue pelo RIO CAPIVARI com uma distância de 179,13 m até o ponto 43, na 

divisa com a propriedade de MARIO TURCHETTI, ESTER BUENO DE OLIVEIRA 

TURCHETTI, JOSÉ MARIA TURCHETTI E FATIMA DA CONCEIÇÃO TURCHETTI, 

deste ponto, segue pelo RIO CAPIVARÍ com uma distância de 281,23 m até o ponto 44, na 

divisa com a propriedade da PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA, deste ponto, 

segue pelo RIO CAPIVARI com uma distância de 709,91 m até o ponto 45, na margem da 

RUA ARMANDO STECK, deste ponto, deflete à direita e segue pela RUA ARMANDO 

STECK com uma distância de 153,58 m até o ponto 46, daí deflete à direita e segue com AZ: 

253º03’20” e distância de 91,74 m até o ponto 47, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

162º21’56” e distância de 52,34 m até o ponto 48, na margem da ESTRADA MIGUEL BOSSI, 

daí deflete à direita e segue pela ESTRADA MIGUEL BOSSI com uma distância 409,67 m até 

o ponto 49 na divisa com a propriedade de MARIO TURCHETTI, ESTER BUENO DE 

OLIVEIRA TURCHETTI, JOSÉ MARIA TURCHETTI E FATIMA DA CONCEIÇÃO 

TURCHETTI, daí segue pela Estrada Miguel Bossi com uma distância de 114,71 m até o ponto 

50, deste ponto deflete à esquerda, atravessa a ESTRADA MIGUEL BOSSI e segue pelo 

alinhamento da divisa com a propriedade de ARMANDO BOSSI, com AZ: 170º20’44” e 

distância de 90,79 m até o ponto 51, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 135º43’09” e 

distância de 25,17 m até o ponto 52, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 132º23’49” e 

distância de 238,47 m até o ponto 53, daí deflete à direita e segue com AZ: 340º20’03” e 

distância de 3,80 m até o ponto 54, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 153º41’16” e 

distância de 9,78 m até o ponto 55, onde confronta no trecho do ponto 50 ao ponto 55 com a 

propriedade de ARMANDO BOSSI, deste ponto, deflete à direita e segue com AZ: 249º17’54” 

e distância de 87,45 m até o ponto 56, confrontando com o fundo dos lotes nº 438, 438A, 448, 

458, 468, 478, 488, 488A, 498, 502 e 508 do alinhamento predial da RUA IDA MARIA 

SIMÕES, deste ponto, deflete à direita e segue com AZ: 287º44’14” e distância de 24,42 m até o 

ponto 57, confrontando neste trecho com o alinhamento predial da RUA GLEUSA SIMÕES 

DOS SANTOS, deste ponto, deflete à esquerda e segue com AZ: 255º31’13” e distância de 

97,58 m até o ponto 58, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 253º22’11” e distância de 32,31 

m até o ponto 59, daí deflete à direita e segue com AZ: 256º05’28” e distância de 48,87 m até o 

ponto 60, daí deflete à direita e segue com AZ: 257º40’02” e distância de 91,00 m até o ponto 

61, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 173º13’00” e distância de 5,18 m até o ponto 62, daí 

deflete à direita e segue com AZ: 231º09’21” e distância de 0,55 m até o ponto 63, onde 

confronta no trecho do ponto 57 ao ponto 63 com o alinhamento predial da ESTRADA DAS 

LARANJEIRAS, deste ponto, deflete à direita e segue pela ESTRADA DAS LARANJEIRAS 

com uma distância de 294,56 m até o ponto 64, confrontando com os Lotes 1 ao 11 do 

Loteamento “CHÁCARAS DO GUEMBE”, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

130º51’35” e distância de 130,89 m até o ponto 65, daí deflete à direita e segue com AZ: 
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196º58’05” e distância de 6,63 m até o ponto 66, onde confronta no trecho do ponto 64 ao ponto 

66 com a propriedade de IGNES VICTORELLI BELUZZI, deste ponto deflete à esquerda e 

segue pela área da PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA com AZ: 130º17’57” e 

distância de 84,13 m até o ponto 67, daí deflete à direita e segue com AZ: 229º13’16” e distância 

de 40,34 m até o ponto 68, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 134º47’02” e distância de 

33,98 m até o ponto 69, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 131º46’20” e distância de 21,68 

m até o ponto 70, na margem da RODOVIA ROMILDO PRADO, daí deflete à direita e segue 

pela RODOVIA ROMILDO PRADO com uma distância de 458,09 m até o ponto 71, deste 

ponto deflete à direita e segue com AZ: 24º25’35” e distância de 40,17 m até o ponto 72, daí 

deflete à esquerda e segue com AZ: 303º58’50” e distância de 53,22 m até o ponto 73, daí deflete 

à esquerda e segue com AZ: 222º22’52” e distância de 49,24 m até o ponto 74, na margem da 

RUA WAGNER LUIZ BEVILAQUA, daí defete à direita e segue pela RUA WAGNER 

LUIZ BEVILAQUA com uma distância de 256,64 m até o ponto 75, daí deflete à direita e 

segue em curva à esquerda com R = 20,00 m , AC: 44º53’28” e desenvolvimeto de 15,64 m até o 

ponto 76, daí e segue em curva à esquerda com R = 33,10 m , AC: 78º27’12” e desenvolvimeto 

de 45,32 m até o ponto 77, daí e segue em curva à direita com R = 248,48 m , AC: 21º46’20” e 

desenvolvimeto de 94,42 m até o ponto 78, daí e segue em curva à direita com R = 247,77 m , 

AC: 16º04’40” e desenvolvimeto de 68,97 m até o ponto 79, na divisa do loteamento “TERRA 

NOBRE”,  deste ponto segue com com AZ: 69º07’51” e distância de 212,98 m até o ponto 80, 

na margem da ESTRADA MIGUEL BOSSI, onde confronta este trecho com os lotes do 

loteamento “TERRA NOBRE”, daí deflete à direita e segue com AZ: 80º50’49” e distância de 

14,65 m até o ponto 1, ponto inicial desta descrição encerrando uma área total de 524.404,84 

m².” 

 

§ 2º Fica aprovado o Memorial Descritivo da Área de Lazer do 

Trabalhador “Vereador José Finamore”, que faz parte integrante e inseparável do presente 

Decreto. 

 

Art. 2º - Fica definida como zona de amortecimento, a faixa de 100 

(cem) metros no entorno da ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José 

Finamore”, onde qualquer empreendimento ou atividade deverá ser previamente autorizado pelos 

órgãos gestores e demais Secretarias competentes, sem prejuízo das demais exigências legais. 

 

Art. 3º - A Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José 

Finamore” deverá atender aos seguintes objetivos:  

 

I - proporcionar a recreação em contato com a natureza, bem como 

criar condições para a promoção da educação e interpretação ambiental;  

II - preservar e manter os exemplares arbóreos existentes e 

promover o adensamento vegetacional com espécies nativas;  

III - incentivar, promover e valorizar a realização de oficinas e 

demais eventos de cunho cultural e socioambiental;  

IV - promover o intercâmbio de experiências e ações culturais, de 

educação ambiental e práticas esportivas e recreativas. 

V - promover eventos, festividades e solenidades, criando a 

promoção e a divulgação do município dentro do circuito cultural.  
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Art. 4º - O órgão licenciador ambiental do município poderá 

pleitear recursos oriundos de compensação ambiental durante os processos de licenciamento 

ambiental, a serem destinadas a ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José 

Finamore”. 

 

Art. 5º - A ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador 

José Finamore” terá como órgão gestor a Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, e como co-

gestor a Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social.  

  

Art. 6º - Compete ao órgão gestor, Secretaria Municipal de Gestão 

Ambiental e ao co-gestor Secretaria Municipal de Governo e Comunicação Social, 

conjuntamente:  

 

I – coordenar as medidas necessárias para sua implementação 

efetiva, proteção e controle;  

II – autorizar, fiscalizar, monitorar e acompanhar todas as 

atividades desenvolvidas na área;  

III - atuar em conjunto com os demais órgãos da administração 

pública direta e indireta, no âmbito das suas competências, visando a atender os objetivos da 

ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”;  

IV - firmar convênios e outros ajustes, com entidades públicas e/ou 

privadas, a fim de viabilizar as medidas necessárias para a implantação e conservação da área;  

V – autorizar e acompanhar a implantação da infraestrutura da 

ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”;  

VI – aplicar medidas administrativas de controle na utilização da 

ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”, inclusive, penalidades;  

VII – destinar e administrar os recursos obtidos para a ampliação 

da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”, em benefício direto da área;  

VIII – estabelecer os procedimentos necessários para a cobrança de 

taxa pelo uso do espaço da ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José 

Finamore”, quando for o caso.  

 

Parágrafo Único. O órgão co-gestor, Secretaria Municipal de 

Governo e Comunicação Social, não poderá deliberar sem a anuência do órgão gestor, Secretaria 

Municipal de Gestão Ambiental. 

 

Art. 7° - Fica determinado que, em parceria com os órgãos 

gestores, são competências dos órgãos municipais, os quais, sem prejuízo de suas respectivas 

competências, poderão terceirizar a execução de suas tarefas:  

I - à Guarda Municipal: realizar a segurança permanente da Área de 

Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore” e Patrimônio Público;  

II - à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude: 

conservar os equipamentos e espaços esportivos, bem como desenvolver programas e projetos 

esportivos para esses espaços;  
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III - à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos: realizar a 

limpeza, manutenção e conservação das obras de engenharia e demais espaços da ampliação da 

Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”;  

IV– à Secretaria Municipal de Educação: promover o intercâmbio 

entre as ações de educação ambiental das escolas com a utilização dos espaços da ampliação da 

Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”;  

V – à Divisão de Turismo: divulgar e incentivar a visitação de 

turistas nos espaços da ampliação da Área de Lazer do Trabalhador “Vereador José Finamore”; 

VI – à Secretaria Municipal de Saúde: promover atividades de 

melhoria da qualidade da saúde da população, de forma integrada ao meio natural.  

 

Art. 8º - O órgão municipal de Meio Ambiente expedirá os atos 

normativos complementares ao fiel cumprimento deste Decreto.  

 

Art. 9º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

 

Louveira, 21 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 21 de 

outubro de 2014. 

 

 

 

 

    NELSON EDUARDO ORMENESE 

        Secretário de Administração em exercício  

 


