
DECRETO Nº 4.069, DE 23 DE ABRIL DE 2014. 
 
 
Dispõe sobre o desmembramento de área situada a Avenida 
Ricieri Chiqueto, nº 10, no município de Louveira/SP, de 
propriedade do Município de Louveira, ou quem de direito, 
objeto da matrícula n.º 15.529, expedida pelo Cartório de 
Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP. 
 
 
NICOLAU FINAMORE JUNIOR , Prefeito do Município 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, nº09/04. 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
08250-206/2013; 
 
Considerando que parte do imóvel objeto da matrícula 15.529, 
expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo, foi 
alienado em 1.982, por meio da Lei Municipal n.º 689, de 25 de 
agosto de 1.982 e Lei Municipal n.º 1.093 de 26 de junho de 1.992; 
 
Considerando ainda que parte do referido imóvel foi adjudicado em 
licitação nos termos do Edital n.º 09/82, publicado em imprensa 
oficial em 21 de dezembro de 1.982;  
 
Considerando finalmente as disposições das Secretarias 
competentes; 
 
Decreta: 

 
Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento de gleba de 

terras situada na Avenida Ricieri Chiqueto, nº 10, no município de Louveira/SP, de propriedade 
do Município de Louveira, ou quem de direito, objeto da matrícula n.º 15.529, expedida pelo 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, passando os lotes a terem as 
seguintes medidas e descrições: 
 
SITUAÇÃO ATUAL  
Descrição da Gleba de Terras com área de 428,50m2 – O perímetro do imóvel descrito abaixo 
tem início no marco 1 junto à Av. Ricieri Chiqueto, daí segue com AZ: 2º22’46” e distância de 
18,00 m, confrontando com a área de Ângelo Bevilaqua e Irene Chiqueto Bevilaqua, matícula 
23.531, até o marco 2, daí deflete à direita e segue com AZ: 98º29’41” e distância de 22,75 m, , 
confrontando com a área de João Augusto Tarallo, matrícula 23.544, até o marco 3, daí deflete à 
direita e segue com AZ: 175º56’44” e distância de 17,40 m, confrontando com a Av. Paulo 
Prado, até o marco 4, daí deflete à direita e segue com AZ: 276º22’12” e distância de 24,63 m 
confrontando com a Av. Ricieri Chiqueto, até o marco 1, de início dessa descrição, encerrando 
uma área total de 428,50m². Contendo uma área edificada de 206,00 m². 



 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto nº 4.069/2014     2 

SITUAÇÃO PRETENDIDA  
Desmembramento existente na gleba de terras descrita acima constituindo dos seguintes 
lotes: 
 
LOTE 1 – O perímetro do imóvel descrito abaixo tem início no marco 2 na divisa da área 
remanescente, daí segue com AZ: 2º22’46” e distância de 14,79 m, confrontando com a área de 
Ângelo Bevilaqua e Irene Chiqueto Bevilaqua, matícula 23.531, até o marco 3, daí deflete à 
direita e segue com AZ: 98º29’41” e distância de 20,23 m, confrontando com a área de João 
Augusto Tarallo, matrícula 23.544, até o marco 4,  daí segue em curva à direita com Raio de 6,96 
m, AC: 85º27’35” e desenvolvimento de 10,38 m, confrontando com a área remanescente, até o 
marco 7, daí segue com AZ: 255º53’26” e distância de 15,94 m, confrontando com a área 
remanescente, até o marco 2, de início dessa descrição, encerrando uma área total de 
210,00m². Contendo uma área edificada de 206,00 m². 
 
ÁREA REMANESCENTE –  O perímetro do imóvel descrito abaixo tem início no marco 1 
junto à Av. Ricieri Chiqueto, daí segue com AZ: 2º22’46” e distância de 3,21m até o marco 2, 
daí deflete à direita e segue com AZ: 75º53’26” e distância de 15,94m até o marco 7, 
confrontando com a área alienada, daí segue em curva à esquerda com Raio de 6,96m, AC: 
85º27’35” e desenvolvimento de 10,38m, confrontando com a área alienada, até o marco 4, daí 
deflete à direita e segue com AZ: 98º 29’41” e distância de 2,52m até o marco 5, daí deflete à 
direita e segue com AZ: 175º56’44” e distância de 17,40m confrontando com a Av. Paulo Prado, 
até o marco 6, daí deflete à direita e segue com AZ: 276º22’12” e distância de 24,63m 
confrontando com a Av. Ricieri Chiqueto, até o marco 1, de início dessa descrição, encerrando 
uma área total de 218,50m2. 
 

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, 23 de abril de 2014. 
 
 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
Prefeito Municipal 

 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 23 de 

abril de 2014. 
 

 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


