
DECRETO Nº 4.409 DE 11 DE FEVEREIRO DE 2016. 

 

 

Dispõe sobre a declaração de utilidade pública de parte da área 

designada “Gleba 1.1.A.2-.B”, objeto da matrícula n° 6071 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Vinhedo, de propriedade de Nadir Assumpção Dinofre, 

Alexandre Dinofre e Neusely Cevalhos Dinofre, ou a quem de 

direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

destinada a abertura de via pública e canalização do córrego 

Santo Antônio. 

 

 

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 

008514/2015; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica declarada a utilidade pública, para fins de 

desapropriação amigável ou judicial, da área abaixo descrita, de propriedade de Nadir 

Assumpção Dinofre, Alexandre Dinofre e Neusely Cevalhos Dinofre, ou a quem de direito, 

destacada da área objeto da matrícula nº 6.071, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Vinhedo, com plantas e memoriais que ficam fazendo parte integrante deste 

Decreto.  

 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública 

 

Área a desapropriar - Gleba 1.1.A.2-B = Com área de 360,18 

metros quadrados, que assim se descreve: tem início no ponto “T”, cravado junto ao córrego; daí 

segue sentido córrego abaixo com distância de 2,50 metros, confrontando com a propriedade de 

Comercial Guilherme Mamprim Ltda. até o ponto “M8”; deflete à direita e segue confrontando 

com o Remanescente Gleba 1.1.A.2-B1 com a distância de 21,23 metros até o ponto “M7”; 

segue em linha reta com a mesma confrontação com a distância de 14,26 metros, até o ponto 

“M6”; segue em curva à esquerda com a mesma confrontação, com distância de 25,14 metros, 

até o ponto “M5”; segue em curva à esquerda com a mesma confrontação, com distância de 

12,38 metros, até o ponto “M4”; segue em curva à esquerda com a mesma confrontação, com 

distância de 18,64 metros, até o ponto “M3”; segue em linha reta com a mesma confrontação, 

com distância de 33,19 metros até o ponto “M2”, terminando a confrontação com o 

Remanescente Gleba 1.1.A.2-B1; deflete à direita e  segue em linha reta confrontando com a 

Gleba 1.1.A.2-A com distância de 8,90 metros, até o ponto “M1”; deflete em curva à direita com 
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distância de 3,99 metros até o ponto “N”; segue em linha reta com a distância de 27,42 metros 

até o ponto “N1”; deflete em curva à esquerda com a distância de 8,62 metros até o ponto “S1”; 

segue em linha reta com a distância de 78,14 metros até o ponto “T”, junto ao córrego, 

terminando a confrontação com a Gleba 1.1.A.2-A, início da descrição do perímetro. 

 

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

 

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

 

 

Louveira, 11 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 11 de 

fevereiro de 2016. 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 

 


