
DECRETO Nº 4.200, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da 

gleba de terras destacada de maior porção da Gleba 2-A do 

Sítio do Xoxó, localizada no Núcleo Colonial Paulo Prado, 

designado como “Gleba 2-A-1”, objeto da matrícula imobiliária 

n° 10.539, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 

Vinhedo/SP, de propriedade de Antonio Verardo e sua esposa 

Clarice Zavarezi Verardo, ou a quem de direito, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, destinada à construção de 

moradias populares. 

 

 

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 

04786-080/2014; 

 

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 gleba de terras destacada de maior porção da Gleba 

2-A do Sítio do Xoxó, localizada no Núcleo Colonial Paulo Prado, designado como “Gleba 2-A-

1”, objeto da matrícula imobiliária n° 10.539, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 

Vinhedo/SP, de propriedade de Antonio Verardo e sua esposa Clarice Zavarezi Verardo, ou a 

quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, destinada à construção de 

moradias populares, consoante planta e memorial descritivo que fica fazendo parte integrante 

deste Decreto. 

 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 

 

“Parte da gleba de terras destacada de maior porção da Gleba 2-

A do Sítio do Xoxó, localizada no Núcleo Colonial Paulo Prado, designado como “Gleba 2-A-

1”, objeto da matrícula imobiliária n° 10.539 – Construção de moradias populares” – Tem 

início no ponto C, localizado no alinhamento predial do lado direito da Rua Pedro Bassi, 

daquele de quem vem do Bairro Santo Antonio sentido ao município de Vinhedo/SP e distante 

583,42m da esquina da Rua Mario Betti, deste ponto segue com AZ: 14º22’39” e distância de 

174,09 m, até o ponto B, confrontando com a propriedade denominada de Sítio Cacilda, daí 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

deflete à esquerda e segue com AZ: 297º16’37” e distância de 12,87 m, até o ponto D1, 

confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

283º40’52” e distância de 6,09m, até o ponto D2, confrontando com o município de Vinhedo/SP, 

daí deflete à esquerda e segue com AZ: 255º30’03” e distância de 17,25 m, até o ponto D3, 

confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à direita e segue com AZ: 261º33’55” 

e distância de 5,94 m, até o ponto D4, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete 

à direita e segue com AZ: 277º24’15” e distância de 9,46 m, até o ponto D5, confrontando com 

o município de Vinhedo/SP, daí deflete à direita e segue com AZ: 283º25’20” e distância de 7,83 

m, até o ponto D6, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue 

com AZ: 271º55’20” e distância de 10,16 m, até o ponto D7, confrontando com o município de 

Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 261º37’32” e distância de 12,24 m, até o 

ponto D8, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 

244º00’43” e distância de 5,19 m, até o ponto D9, confrontando com o município de 

Vinhedo/SP, daí deflete à direita e segue com AZ: 260º23’12” e distância de 5,54 m, até o ponto 

D10, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à direita e segue com AZ: 

278º41’49” e distância de 41,63 m, até o ponto D11, confrontando com o município de 

Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 259º26’58” e distância de 4,58 m, até o 

ponto D12, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à direita e segue com AZ: 

285º11’54” e distância de 4,05 m, até o ponto D13, confrontando com o município de 

Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 274º23’45” e distância de 5,44 m, até o 

ponto D14, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com 

AZ: 260º21’16” e distância de 5,65 m, até o ponto D15, confrontando com o município de 

Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 239º50’56” e distância de 11,70 m, até o 

ponto A, confrontando com o município de Vinhedo/SP, daí deflete à esquerda e segue com 

AZ:183º19’21” e distância de 4,72 m, até o ponto R1, confrontando com o alinhamento predial 

da Rua Pedro Bassi, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 167º20’36” e distância de 14,01 m, 

até o ponto R2, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à 

esquerda e segue com AZ: 158º44’43” e distância de 13,80 m, até o ponto R3, confrontando com 

o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 147º03’22” 

e distância de 16,47 m, até o ponto R4, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro 

Bassi, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 137º31’45” e distância de 9,56 m, até o ponto R5, 

confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à esquerda e segue 

com AZ: 134º31’47” e distância de 18,31 m, até o ponto R6, confrontando com o alinhamento 

predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à direita e segue com AZ: 134º46’25” e distância de 

17,36 m, até o ponto R7, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí 

deflete à direita e segue com AZ: 143º10’34” e distância de 14,99 m, até o ponto R8, 

confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à direita e segue com 

AZ: 144º26’45” e distância de 16,10 m, até o ponto R9, confrontando com o alinhamento 

predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à direita e segue com AZ: 145º45’40” e distância de 

14,15 m, até o ponto R10, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí 

deflete à direita e segue com AZ: 147º06’07” e distância de 12,02 m, até o ponto R11, 

confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à direita e segue com 

AZ: 149º32’24” e distância de 11,65 m, até o ponto R12, confrontando com o alinhamento 

predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 149º21’09” e distância de 

11,00 m, até o ponto R13, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí 

deflete à esquerda e segue com AZ: 149º02’00” e distância de 9,69 m, até o ponto R14, 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à esquerda e segue 

com AZ: 141º57’21” e distância de 8,29 m, até o ponto R15, confrontando com o alinhamento 

predial da Rua Pedro Bassi, daí deflete à esquerda e segue com AZ: 136º35’48” e distância de 

8,44 m, até o ponto R16, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, daí 

deflete à esquerda e segue com AZ: 125º43’58” e distância de 8,31 m, até o ponto C, de início 

desta descrição, confrontando com o alinhamento predial da Rua Pedro Bassi, encerrando com 

uma área de 15.126,88 m². 

 

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

 

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

 

 

 

Louveira, 02 de dezembro de 2014. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 02 de 

dezembro de 2014. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


