
DECRETO Nº 4.436, DE 15 DE MARÇO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento do terreno designado “Área a 

Desapropriar” destacada de maior porção da ‘Área 5-A3’ 

(destacada da Chácara Santana, no Sítio Louveira ou Leitão), 

na cidade de Louveira, de propriedade do Município de 

Louveira, objeto da matrícula n.º 20.487, expedida pelo 

Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo/SP. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR, Prefeito do Município 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, nº09/04. 

 

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 

002810/2016; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento do terreno 

designado “Área a Desapropriar” destacada de maior porção da ‘Área 5-A3’ (destacada da 

Chácara Santana, no Sítio Louveira ou Leitão), na cidade de Louveira, de propriedade do 

Município de Louveira, objeto da matrícula n.º 20.487, expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis e Anexos de Vinhedo/SP, passando a ter as seguintes medidas e descrições: 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

Descrição Perimétrica da Área da Matrícula 20.487 – CRI Vinhedo/SP. 

 

Tem inicio no marco “9” junto a Rua Wagner Luiz Bevilácqua e distante 204,22 metros do inicio 

da curva da confluência dessa rua com a Rua Recife, do marco “9” segue pela Rua Wagner Luiz 

Bevilácqua com AZ 339º09’22” por uma distância de 124,61 metros até o marco “A” daí retorna 

em arco à esquerda com raio de 20,00 metros por uma distância de 22,02 metros até o marco “B” 

daí segue em arco à esquerda com raio de 33,10 metros por uma distância de 45,27 metros até o 

marco “C”; daí segue em arco à direita com raio de 248,48 metros e distância de 94,42 metros 

até o marco “D”; daí segue em arco à direita com raio de 134,02 metros por uma distância de 

68,35 metros até o marco “E”, daí segue em reta com AZ 69º04’23” confrontando com os lotes 

“04 a 17” do loteamento Terra Nobre (antiga propriedade de Armando Bossi e Francisco Bossi)  

por uma distância de 148,50 metros até o marco “F”, daí segue com mesmo Azimute 

confrontando com a Gleba “6A” matrícula nº 70.248 do 1º CRI Jundiaí de propriedade de José 

Carlos Bossi e sua mulher Maria Tereza Tarallo Bossi por uma distância de 60,32 metros até o 

marco “12”; daí vira à direita segue com a mesma confrontação com AZ  77º36’18”, por uma 

distância de 31,98 metros até o marco “13” junto ao córrego, daí vira à direita segue sentido 

córrego acima com AZ 172º08’42” por uma distância de 50,00 metros até o marco “43”, daí vira 
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à esquerda segue confrontando com a Gleba “4A2A” matrícula nº 3.138 – CRI Vinhedo, de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Louveira com AZ 247º47’36” por uma distância de 

33,35 metros até o marco “43A”, daí segue com mesmo Azimute por uma distância de 21,80 

metros confrontando com o Remanescente “4A2-1” com  matrícula nº 3.139 do CRI Vinhedo de 

propriedade da Prefeitura Municipal de Louveira até o marco “41A” , daí vira à esquerda segue 

com a mesma confrontação com AZ 228º 40’55” por uma distância de 389,11 metros até o 

marco inicial “9” junto a Rua Wagner Luiz Bevilácqua, encerrando a descrição uma área de 

40.841,46 metros quadrados. 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 
 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice A, de coordenadas N 7.445.246,98 m e E 

298.907,51 m; deste, segue em curva a esquerda com raio de 20,00m por uma distância de 

22,02m, até o vértice B, de coordenadas N 7.445.234,30 m e E 298.924,30 m; deste, segue em 

curva a esquerda com raio de 33,10m por uma distância de 45,27m, até o vértice C, de 

coordenadas N 7.445.256,39 m e E 298.959,81 m; deste, segue em curva a direita com raio de 

248,48m por uma distância de 94,42m, até o vértice D, de coordenadas N 7.445.337,80 m e E 

299.006,50 m; deste, segue em curva a direita com raio de 134,02m por uma distância de 

68,35m, até o vértice E, de coordenadas N 7.445.376,26 m e E 299.062,11 m; fazendo divisa do 

vértice A até o vértice E, com a Área 5-A3 - Matrícula N°1.429 – ORI Vinhedo; deste, segue 

com azimute de 69°04'23" e distância de 148,50 m, até o vértice F, de coordenadas N 

7.445.429,22 m e E 299.200,85 m; fazendo divisa do vértice E até o vértice F, com os lotes 04 ao 

17 – quadra H - do loteamento Terra Nobre; deste, segue com azimute de 69°04'23" e distância 

de 60,32 m, até o vértice 12, de coordenadas N 7.445.450,73 m e E 299.257,20 m; deste, segue 

com azimute de 77°36'18" e distância de 1,80 m, até o vértice 16A, de coordenadas N 

7.445.451,12 m e E 299.258,96 m; fazendo divisa do vértice F até o vértice 16A, com a Gleba 

6A – Matrícula n°70.248 do 1° CRI Jundiaí; deste, segue com azimute de 176°41'44" e distância 

de 19,72 m, até o vértice 15A, de coordenadas N 7.445.431,43 m e E 299.260,09 m; deste, segue 

com azimute de 249°12'34" e distância de 97,00 m, até o vértice 14A, de coordenadas N 

7.445.397,00 m e E 299.169,41 m; deste segue em curva a esquerda com ângulo central de 

43°38’02”, raio de 50,00m e desenvolvimento de 30,08m, até o vértice 13A, de coordenadas N 

7.445.371,84 m e E 299.142,05 m; deste segue em curva a direita com ângulo central de 

18°47’31”, raio de 17,00m e desenvolvimento de 5,58m, até o vértice 12A, de coordenadas N 

7.445.367,29 m e E 299.138,87 m; deste segue em curva a direita com ângulo central de 

1°45’05”, raio de 18,32m e desenvolvimento de 0,56m, até o vértice 11A, de coordenadas N 

7.445.366,90 m e E 299.138,47 m; deste segue em curva a direita com ângulo central de 

23°03’57”, raio de 16,90m e desenvolvimento de 6,80m, até o vértice 10A, de coordenadas N 

7.445.363,29 m e E 299.132,76 m; deste, segue com azimute de 249°15'15" e distância de 20,00 

m, até o vértice 9A, de coordenadas N 7.445.356,20 m e E 299.114,06 m; deste segue em curva a 

direita com ângulo central de 43°31’20”, raio de 17,00m e desenvolvimento de 12,91m, até o 

vértice 8A, de coordenadas N 7.445.356,41 m e E 299.101,45 m; deste segue em curva a 

esquerda com ângulo central de 46°32’50”, raio de 50,00m e desenvolvimento de 40,62m, até o 

vértice 7A, de coordenadas N 7.445.356,02 m e E 299.061,94 m; deste segue em curva a 

esquerda com ângulo central de 26°04’03”, raio de 116,02m e desenvolvimento de 52,78m, até o 

vértice 6A, de coordenadas N 7.445.324,62 m e E 299.020,08 m; deste segue em curva a 

esquerda com ângulo central de 21°45’09”, raio de 229,98m e desenvolvimento de 87,31m, até o 
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vértice 5A, de coordenadas N 7.445.248,94 m e E 298.977,60 m; deste segue em curva a direita 

com ângulo central de 51°43’29”, raio de 51,60m e desenvolvimento de 46,58m, até o vértice 

4A, de coordenadas N 7.445.216,42 m e E 298.946,47 m; deste, segue com azimute de 

249°36'38" e distância de 4,32 m, até o vértice 3A, de coordenadas N 7.445.214,92 m e E 

298.942,42 m; deste segue em curva a esquerda com ângulo central de 90°45’40”, raio de 

20,00m e desenvolvimento de 31,68m, até o vértice 2A, de coordenadas N 7.445.188,95 m e E 

298.930,74 m; deste, segue com azimute de 249°12'16" e distância de 1,10 m, até o vértice 1A, 

de coordenadas N 7.445.188,56 m e E 298.929,71 m; deste, segue com azimute de 339°09'22" e 

distância de 62,49 m, até o vértice A, de coordenadas N 7.445.246,98 m e E 298.907,51 m; 

fazendo divisa do vértice 16A até o vértice 1A, com a Remanescente da Matrícula 20.487, ponto 

inicial da descrição deste perímetro, encerrando uma área de 9.463,06 m
2
 (nove mil, 

quatrocentos e sessenta e três metros e seis decímetros quadrados). 

 

Art. 2º Fica autorizado o registro perante o Cartório competente, 

após cumpridas as demais diligências pertinentes. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.  

 

 

Louveira, 15 de março de 2016. 

 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 15 de 

março de 2016. 

 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 


