
DECRETO Nº 4.331, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre a retificação do Decreto n.º 4.329 de 23 de 

setembro de 2015, que dispõe sobre a declaração de utilidade 

pública de parte de uma gleba de terras, remanescente, 

destacada do Sítio Guembe, situado no município de 

Louveira/SP, objeto da matrícula imobiliária n° 19.522, 

expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de 

Vinhedo/SP, de propriedade de Maria das Graças Tura 

Novaes, RafaelFelix Novaes, Maria do Carmo Tura 

Bonifácio, Clodoaldo Marinho Bonifácio, José Carlos Tura, 

Maria Ione Martelli Tura, Vera Lucia Tura Bocalini, 

Marcos Lopes Bocalini, com usufruto vitalício a Paulino 

Tura e Albina Victorelli Tura, ou a quem de direito, para 

fins de desapropriação amigável ou judicial, destinada à 

Abertura de Vias Públicas. 

 

 

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 

07251/2015; 

 

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 de uma gleba de terras, remanescente, destacada do 

Sítio Guembe, situado no município de Louveira/SP, objeto da matrícula imobiliária n° 

19.522, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de 

Maria das Graças Tura Novaes, RafaelFelix Novaes, Maria do Carmo Tura Bonifácio, 

Clodoaldo Marinho Bonifácio, José Carlos Tura, Maria Ione Martelli Tura, Vera Lucia 

Tura Bocalini, Marcos Lopes Bocalini, com usufruto vitalício a Paulino Tura e Albina 

Victorelli Tura, ou a quem de direito, para fins de desapropriação amigável ou judicial, 

destinada à abertura de vias públicas, consoante plantas e memoriais descritivos, que ficam 

fazendo parte integrante deste Decreto. 

 

Descrição Perimétrica – Área a ser declarada de Utilidade 

Pública. 

“Parte de uma gleba de terras, remanescente, destacada do 

Sítio Guembe, situado no município de Louveira/SP, objeto da matrícula n° 19.522, 
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expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP – Abertura de Vias 

Públicas”. – ÁREA B1- (marginal) “Tem início no ponto 1 de coordenadas Y= 

7.445.143,820 e X= 299.797,950, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 

251°00'36" e distância de  5,66m, até encontrar o ponto, 2 de coordenadas Y= 

7.445.145,658 e X= 299.792,533, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 

215°48'90" e distância de 4,14m, até encontrar o ponto, 3 de coordenadas Y= 7.445.149,150 

e X= 299.790,023, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 253°45'15" e 

distância de 13,95m, até encontrar o ponto, 18O de coordenadas Y= 7.445.146,379 e X= 

299.783,550, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 343°33'08" e 

distância de 7,15m, até encontrar o ponto, 18N de coordenadas Y= 7.445.143,147 e X= 

299.770,996, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 104°26'11" e 

distância de 12,96m, até encontrar o ponto, 18M de coordenadas Y= 7.445.139,868 e X= 

299.762,328, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 348°47'38" e 

distância de 9,28m, até encontrar o ponto, 18L de coordenadas Y= 7.445.137,758 e X= 

299.758,686, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 120°05'07" e 

distância de 4,21m, até encontrar o ponto, 18K de coordenadas Y= 7.445.132,002 e X= 

299.751,208, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 127°35'14" e 

distância de 9,43m, até encontrar o ponto, 18J de coordenadas Y= 7.445.124,302 e 

X=299.745,050 , deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 141°20'55" e 

distância de 9,86m, até encontrar o ponto, 18I de coordenadas Y= 7.445.102,353 e X= 

299.733,956, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 153°11'10" e 

distância de 24,59m, até encontrar o ponto, 18H de coordenadas Y= 7.445.091,568 e X= 

299.725,586, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 142°11'04" e 

distância de 13,65m, até encontrar o ponto, 18G de coordenadas Y= 7.445.080,725 e 

X=299.718,949, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 148°31'56" e 

distância de 12,71m, até encontrar o ponto, 18F de coordenadas Y= 7.445.047,935 e X= 

299.703,908, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 155°21'26" e 

distância de 36,07m, até encontrar o ponto, 18E de coordenadas Y= 7.445.043,446 e X= 

299.693,609, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 063°04'54" e 

distância de 38,45m, até encontrar o ponto, 18Pde coordenadas Y=7.445.025,670 e X=

 299.728,621, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 312°33'44" e 

distância de 18,17m, até encontrar o ponto, 18Q de coordenadas Y= 7.445.042,102 e 

X=299.722,147, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 155°21'26" e 

distância de 28,92m, até encontrar o ponto, 18R de coordenadas Y=7.445.068,395 e X= 

299.734,208, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 352°25'58" e 

distância de 10,27m, até encontrar o ponto, 18S de coordenadas Y= 7.445.077,376 e X= 

299.739,174, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 144°35'17" e 

distância de 10,39m, até encontrar o ponto, 18T de coordenadas Y= 7.445.085,848 e 

X=299.745,197, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 350°21'26" e 

distância de 19,34m, até encontrar o ponto, 18U de coordenadas Y=7.445.102,400 e X= 

299.755,157, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 153°11'10" e 

distância de 10,89m, até encontrar o ponto, 18V de coordenadas Y= 7.445.112,122 e X= 

299.760,071, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 329°07'08" e 

distância de 13,50m, até encontrar o ponto, 18Y de coordenadas Y= 7.445.121,943 e X= 

299.769,099, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 125°32'16" e 

distância de 29,33m, até encontrar o ponto, 18X de coordenadas Y= 7.445.138,994 e X= 
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299.792,971, deste ponto deflete à direita e segue em reta com azimute 209°06'29" e 

distância de  1,00m, até encontrar o ponto, 18W de coordenadas Y= 7.445.139,868 e X= 

299.792,484, deste ponto deflete à esquerda e segue em reta com azimute 351°16'53" e 

distância de 6,75m, até encontrar o ponto, 1A inicial da descrição deste perímetro, 

encerrando a área de 2.701,43m
2
. 

 

ÁREA B2- (marginal) – “Tem início no ponto 18A de 

coordenadas Y= 7.445.086,341e X= 299.609,127, deste ponto deflete à direita e segue em 

reta com azimute 256°59'52" e distância de 26,38m, até encontrar o ponto, 18B de 

coordenadas Y= 7.445.080,405 e X= 299.634,833, deste ponto deflete à esquerda e segue em 

reta com azimute 243°21'19" e distância de 30,81m, até encontrar o ponto, 18C de 

coordenadas Y= 7.445.066,588 e X= 299.662,372, deste ponto deflete à esquerda e segue em 

reta com azimute 229°51'47" e distância de 28,39m, até encontrar o ponto, 18D de 

coordenadas Y= 7.445.048,286 e X= 299.684,077, deste ponto deflete à esquerda e segue em 

reta com azimute 063°04'54" e distância de 84,05m, até encontrar o ponto, 18ª inicial da 

descrição deste perímetro, encerrando a área de 368,70m
2
.” 

 

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

 

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

Decreto n.º 4.329 de 23 de setembro de 2015. 

 

 

 

Louveira, 30 de setembro de 2015. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 30 de 

setembro de 2015. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 
 


