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“Dispõe sobre a redescrição da rua Suellen Cristina 

da Silva e dá outras providências”. 

 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso de 

suas atribuições legais e 

 

Considerando o levantamento planimétrico, datado de 17 de março de 2.014,  

executado  pela Diretoria de Obras Públicas, que apurou as exatas medidas  e confrontações 

da rua Suellen Cristina da Silva, situada no Bairro São Francisco; 

 

Considerando a necessidade de atualização do Cadastro Imobiliário Municipal, 

com a exata descrição e caracterização dos bens públicos; 

 

Considerando os elementos constantes do procedimento administrativo nº 

13.562/2013, 

 

                                                         

D E C R E T A: 

 

 

 

Artigo 1º-  Fica redescrita  como segue,  a  faixa   ocupada pela rua Suellen 

Cristina da Silva, situada no Bairro São Francisco, assim denominada pela  Lei nº  

1.693/2004 que, por  sua vez, alterou a antiga denominação de rua Guaxupé,  atribuída na 

forma do Decreto nº 2662/2002: 

 

“Inicia no ponto 1, definido pelas coordenadas UTM SIRGAS 2000 – N: 

7.371.849,178m e E: 458.340,981 m, localizado no alinhamento predial da Avenida Manoel 

Teixeira, na divisa com propriedade de Havanna Engenharia e Construção Ltda – ME, I.C. nº 

3134.121.6284.0100.0000; deste ponto segue com azimute de  300º43’25” a distância de 

19,58 metros pela Avenida Manoel Teixeira, atingindo o ponto 2; deste ponto deflete à direita 

e segue com azimute de 54º12’12” a distância de 23,22 metros, pelo alinhamento predial da 

Rua Suellen Cristina da Silva, confrontando com a propriedade de Admar  Oliveira da Silva, 

I.C. 3134.121.6255.0859.0000, atingindo  o ponto 3; deste ponto deflete à direita e segue com 

azimute de 56º40’55” a distância de 49,51 metros,  pelo alinhamento predial da Rua Suellen 
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Cristina da Silva, confrontando com as propriedades de: Nanci Hernandes de Mello, 

I.C.3134.121.6255.0849.0000,Gilson Aparecido de Toledo, I.C. 3134.121.6255.0849.0400, 

Nanci Hernandes de Mello, I.C. nº 3134.121.6255.0849.0300, Carlos Pereira Viva,  I.C. 

3134.121.6255.0849.0200, Ivani Valente, I.C. nº3134.121.6255.0849.0100, atingindo  o ponto 

4; deste ponto deflete à esquerda e segue com rumo  azimute de 327º03’28” a distância  de 

21,82 metros, pelo alinhamento predial  da Rua Suellen Cristina da Silva, confrontando com  

propriedade de Ivani Valente,  I.C. nº 3134.121.6255.0849.0100 e final da Rua Alecrim, 

atingindo  o ponto 5; deste ponto deflete à direita e sesgue com azimute de 53º54’09” a 

distância de 10,95 metros, pelo alinhamento predial da Rua Suellen Cristina da Silva, 

confrontando com a propriedade de Amarildo Aniceto dos Saqntos, I.C. nº  

3134.121.6255.0859.0000, atingindo o ponto 6; deste ponto deflete à direita e segue com 

azimute de  63º25’21” a distância de 27,98 metros, pelo alinhamento predial da Rua Suellen 

Cristina da Silva, confrontando com propriedade de Amarildo  Aniceto dos Santos, I.C. nº  

3134.121.6255.0859.0000 e o início da Rua Santana, atingindo o ponto 7; deste ponto deflete 

à direita e segue com azimute de 73º05’38” a distância de 14,93 metros, pelo alinhamento 

predial da Rua Suellen Cristina da Silva, confrontando com propriedade de Ana Maria Elena 

Bargellini, I.C. 3134.121.6255.0859.0000, atingindo o ponto 8; deste ponto deflete à 

esquerda e segue com a distância de  8,63 metros, em curva,  pelo alinhamento predial Rua 

Suellen Cristina da Silva, confrontando com propriedade de Ana Maria Elena Bargellini, I.C. 

nº 3134.121.6255.0859, atingindo o ponto 9; deste ponto deflete à  direita e segue com 

azimute de 185°27’13” a distância de 13,80 metros, pelo alinhamento predial da Rua Padre 

Gastão, atingindo o ponto 10; deste ponto deflete à direita e segue com a distância de 61,48 

metros, em curva, pelo alinhamento predial da Rua Suellen Cristina da Silva, confrontando 

com propriedade de Havana Engenharia e Construções Ltda ME, I.C. nº 

3134.121.6255.0729.0000, atingindo o ponto 11; deste ponto deflete à  direita e segue em 

azimute de 234º20’38” a distância de 53,54 metros, pelo alinhamento predial da Rua Suellen 

Cristina da Silva, confrontando com propriedade de Havana Engenharia e Construções Ltda 

– ME, I.C. nº 3134.121.6284.0100.0000, atingindo o ponto 12; deste ponto deflete à esquerda 

e segue com azimute de 218º21’09” a distância  de 9,54 metros pelo alinhamento predial da 

Rua Suellen Cristina da Silva, confrontando com propriedade de Havana Engenharia e 

Construções Ltda – ME, I.C. nº 3134.121.6284.0100.0000; deste ponto deflete à esquerda e 

segue a distância de 5,84 metros, em curva, pelo alinhamento predial da rua Suellen Cristina 

da Silva, confrontando com  a propriedade de  Havana Engenharia e Construções Ltda – ME, 

I.C. nº 3134.121.6284.0100.0000, atingindo o ponto 1, onde teve início  

a presente descrição, perfazendo uma área de 1.424,45 m2.      

 

Artigo 2º-  Fica a Procuradoria Judicial  da Administração Municipal  autorizada 

a examinar  a documentação indispensável à formalização da doação  à Municipalidade,  do 

imóvel  objeto da matrícula nº 15.462 do Cartório do Registro de Imóveis local, bem como  a 
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reunir  dados necessários à lavratura da correspondente escritura, tendo por base o 

procedimento administrativo n° 13.562/2013. 

 

Artigo 3º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião,   12      de maio de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação na data supra. 

 

SEO/SAJUS/nsa 


