
DECRETO Nº 3.894, DE 06 DE MAIO DE 2013. 
 
 
Dispõe sobre aprovação da anexação das áreas objeto das 
matrículas nº 780 e 784, ambas registradas no Cartório de 
Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, localizadas na Reserva das 
Videiras, Lotes 07 e 08 da Quadra A – Município de 
Louveira/SP. 
 
 
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 procedimento administrativo nº 08886-232/2012. 
 
Considerando os pareceres das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 

 
Art. 1º Fica aprovado o projeto de anexação das áreas localizadas 

na Reserva das Videiras, Lotes 07 e 08 da Quadra A – Município de Louveira/SP, objeto das 
matrículas nº 780 e 784, ambas registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, 
de propriedade de Jonas Andreoti e sua mulher Laurice Rossi Andreoti, passando o lote a ter a 
seguinte medida e descrição: 

 
Situação Atual 

 
Lote “07 – Quadra A – Matrícula 780” – O lote mede 10,00m (dez metros) de frente para a 
Rua Atílio Filigoi (antiga Rua 1); nos fundos mede 10,08m (dez metros e oito centímetros), 
confrontando com a Gleba 4B, da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o 
imóvel, mede 31,81m (trinta e um metros e oitenta e um centímetros), confrontando com o lote 
n.º 06. O lote está a 29,48m (vinte e nove metros e quarenta e oito centímetros) da intersecção 
das Ruas Atílio Filigoi (antiga Rua 1) e Alberto Omizzolo (antiga Rua 2), encerrando a área de 
311,82m2 (trezentos e onze metros e oitenta e dois centímetros quadrados), melhor descrito e 
caracterizado na matrícula n.º 780, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de 
Vinhedo.  
 
Lote “08 – Quadra A – Matrícula 784” – O lote mede 10,00m (dez metros) de frente para a 
Rua Atílio Filigoi (antiga Rua 1); da frente aos fundos , do lado direito de quem olha para o 
imóvel, mede 31,31m (trinta e um metros e trinta e um centímetros), confrontando com o lote n.º 
09; do lado esquerdo mede 31,81m (trinta e um metros e oitenta e um centímetros), confrontando 
com o lote n.º 07, nos fundos mede 8,87m (oito metros e oitenta e sete centímetros), 
confrontando com a gleba 4B e Gleba 08. O lote está a 39,48m (trinta e nove metros e quarenta e 
oito centímetros) da intersecção das Ruas Atílio Filigoi (antiga Rua 1) e Alberto Omizzolo 
(antiga Rua 2), encerrando a área de 317,00m2 (trezentos e dezessete metros quadrados), 
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melhor descrito e caracterizado na matrícula n.º 784, do Oficial de Registro de Imóveis e Anexos 
da Comarca de Vinhedo.  
 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 
 
Lote 07/08 – Quadra A – O lote mede 20,00m (vinte metros) de frente para a Rua Atílio Filigoi; 
nos fundos mede 18,95m (dezoito metros e noventa e cinco centímetros), confrontando com a 
Gleba 4B e Gleba 08, da frente aos fundos, do lado direito de quem da rua olha para o imóvel, 
mede 31,31m (trinta e um metros e trinta e um centímetros), confrontando com o lote n.º 09; do 
lado esquerdo mede 30,56 (trinta metros e cinquenta e seis centímetros), confrontando com o lote 
n.º 06. O lote está a 29,48m (vinte e nove metros e quarenta e oito centímetros) da intersecção 
das Ruas Atílio Filigoi e Alberto Omizzolo, encerrando a área de 628,82m2 (seiscentos e vinte 
e oito metros e oitenta e dois centímetros 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, 06 de maio de 2013. 
 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 
 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 06 de 

maio de 2013. 
 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


