
DECRETO 3897/2007
“Dispõe sobre oficialização e
denominação de rua no bairro
Topolândia, neste município”.

Dr.  JUAN  MANOEL  PONS  GARCIA,  Prefeito  de  São Sebastião,  no
exercício  de  suas  atribuições  legais  e  nos  termos  da  Lei  Orgânica do Município,

                                              D  E  C  R  E  T  A:

Artigo 1º Fica denominada “Travessa Vereador Francisco Luciano
Nogueira”, a faixa de terra localizada no Bairro da Topolândia, neste município, conforme
descrição abaixo:

“Inicia em um ponto situado no alinhamento do lado esquerdo da Rua Ver.
Francisco Luciano Nogueira e na divisa com o imóvel cadastrado em nome de
José Vieira de Souza, sob o nº. 3134.141.6403.0001.0000. Deste ponto segue
com a distância de 25,44m (vinte e cinco metros e quarenta e quatro
centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em nome
de José Vieira de Souza, sob o nº. 3134.141.6403.0001.0000. Neste ponto
deflete à direita e segue com a distância de 92,39m (noventa e dois metros e
trinta e nove centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel
cadastrado em nome de José Vieira de Souza, sob o nº.
3134.141.6403.0001.0000, com o imóvel cadastrado em nome de Irani Prado
Faria, sob o nº. 3134.141.6403.0452.0000, com o imóvel cadastrado em nome
de Maria das Dores dos Santos, sob o nº. 3134.141.6403.0428.0000, com o
imóvel cadastrado em nome de Lucinéia dos Santos, sob o nº.
3134.141.6403.0401.0000, com o imóvel cadastrado em nome de Irani Prado
Faria, sob o nº 3134.141.6403.0452.0000; neste ponto deflete à esquerda e
segue com a distância de 7,78m (sete metros e setenta e oito centímetros),
confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em nome de Lucinéia
dos Santos, sob o nº. 3134.141.6403.0401.0000, neste ponto deflete à direita e
segue com a distância de 2,08m (dois metros e oito centímetros), confrontando
nesta extensão com o imóvel cadastrado em nome de Lucinéia dos Santos, sob
o nº. 3134.141.6403.0401.0000; neste ponto deflete à esquerda e segue com a
distância de 12,23m (doze metros e vinte e três centímetros), confrontando



nesta extensão com o imóvel cadastrado em nome de Amaro José de Oliveira,
sob o nº. 3134.141.642.00320.0000; neste ponto deflete à esquerda e segue
com a distância de 86,59m (oitenta e seis metros e cinqüenta e nove
centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em nome
de Hélio Lopes Leal, sob o nº. 3134.141.6402.0030.0000, com o imóvel
cadastrado em nome de Eremita Serafim da Silva, sob o nº.
3134.141.6422.0101.0000; com o imóvel cadastrado em nome de Josiane da
Silva Freitas, sob o nº. 3134.141.6402.0099.0000, com o imóvel cadastrado em
nome de Maria de Lourdes da Silva , sob o nº. 3134.141.6422.0092.0000; com
o imóvel cadastrado em nome de Manoel Santiago Santana, sob o nº.
3134.141.6422.0075.0000; com o imóvel cadastrado em nome de Maria das
Dores dos Santos, sob o nº. 3134.141.6403.0428.0000, com o imóvel
cadastrado em nome de Irani Prado de Faria sob o nº.
3134.141.6403.0452.0000 e com o imóvel cadastrado em nome de Maria
Vanda Tavares, sob o nº. 3134.141.6422.0034.0000; neste ponto deflete a
esquerda e segue com a distância de 4,30m (quatro metros e trinta
centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em nome
de Pedro Tavares, sob o nº. 3134.141.6422.0020.0000; neste ponto deflete à
esquerda e segue com a distância de 29,25m (vinte e nove metros e vinte e
cinco centímetros), confrontando nesta extensão com o imóvel cadastrado em
nome de Júlio Celso Cordeiro de Lara, sob o nº. 3134.141.6422.0011.0000; e
com o imóvel cadastrado em nome de Ivete Angelina Francisco, sob o nº.
3134.141.6422.0001.0000; neste ponto deflete à esquerda e segue com a
distância de 7,72m (sete metros e setenta e dois centímetros) confrontando
nesta extensão com o alinhamento do lado esquerdo  da Rua Ver. Francisco
Luciano Nogueira, até atingir o ponto inicial desta descrição e encerrar no
perímetro a área de 910,50m² (novecentos e dez metros e cinqüenta decímetros
quadrados).”

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

São Sebastião, 20 de setembro de 2007

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA
Prefeito

CLS/mcsc

Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra.
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