
DECRETO Nº 4.075, DE 07 DE MAIO DE 2014. 
 
 
Dispõe sobre o desmembramento de gleba designada como 
GLEBA “B”, situada no Sítio Capivari, no Município de 
Louveira, de propriedade Pedro Prado de Araújo e sua esposa 
Dircilei Jesus de Araújo; Márcio Silva de Araújo e sua esposa 
Renata Trevisan Leme Araújo; Luciano Aparecido Dias e sua 
esposa Patricia Araújo Dias; Giuliano Araújo Spiadorin e sua 
esposa Priscila Araújo Spiandorin e Priscila Silva Araújo, 
objeto da matrícula n.º 2.508 do Cartório de Registros de 
Imóveis de Vinhedo/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, nº09/04. 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
08004-206/2013; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º Fica aprovado o projeto o desmembramento de gleba 

designada como GLEBA “B”, situada no Sítio Capivari, no Município de Louveira, de 
propriedade Pedro Prado de Araújo e sua esposa Dircilei Jesus de Araújo; Márcio Silva de 
Araújo e sua esposa Renata Trevisan Leme Araújo; Luciano Aparecido Dias e sua esposa 
Patricia Araújo Dias; Giuliano Araújo Spiadorin e sua esposa Priscila Araújo Spiandorin e 
Priscila Silva Araújo, objeto da matrícula n.º 2.508 do Cartório de Registros de Imóveis de 
Vinhedo/SP, passando os lotes terem as seguintes medidas e descrições: 
 

Situação Atual  
 
Inicia-se num ponto denominado “15-B”, a uma distância de 460,80m (quatrocentos e sessenta 
metros e oitenta centímetros) até a esquina da referida rua, cravado na lateral da rua Luiz 
Gonzaga; daí segue pela lateral em curva a esquerda numa distância de 39,98m (trinta e nove 
metros e noventa e oito centímetros) e raio de 197,01m (cento e noventa e sete metros e um oito 
centímetros) até o ponto “A”; daí segue pela lateral em curva a esquerda numa distância de 
71,04m (setenta e um metros e quatros centímetros) e raio de 97,78m (noventa e sete metros e 
setenta e oito centímetros) até o ponto “B”; daí segue pela lateral em reta numa distância de 
19,53m (dezenove metros e cinquenta e três centímetros) e azimute de SW67º41’38”NE até o 
ponto “D”, daí deflete a esquerda e passa a confrontar com a Gleba “A3”, matrícula n.º 5.208, de 
propriedade de Belmiro Lourençon e Sonia Aparecida Lourençon, na seguinte distância de 
200,92m (duzentos metros e noventa e dois centímetros) e azimute de NW26º16’00”SE até o 
ponto “E”; daí deflete à esquerda confrontando com a Gleba “A1”, matrícula n.º 51.224, de 
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propriedade de Belmiro Lourençon e Sonia Aparecida Lourençon numa distância de 106,54m 
(cento e seis metros e cinquenta e quatro centímetros) e azimute de SW68º51’23”NE até o ponto 
“15C”; daí deflete a esquerda e passa a confrontar com a Gleba “A1”, matrícula nº 51.224, de 
propriedade de Belmiro Lourençon e Sonia Aparecida Lourençon numa distância de 70,74m 
(setenta metros e setenta e quatro centímetros) e azimute de NW26º 26’25”SE até o ponto “H”; 
daí continua no mesmo rumo NW26º 26’26”SE confrontando com a Gleba “A4”, matrícula n.º 
51.227, de propriedade de Benedito Roberto de Paula Gignon em uma distância de 76,67m 
(setenta e seis metros e sessenta e sete centímetros) até o ponto “15-B”, inicial da presente 
descrição, prescrevendo uma área total de 19.992,37m² (dezenove mil novecentos e noventa e 
dois metros e trinta e sete centímetros quadrados). Construção: À vista do requerimento 
mencionado, averba-se que sobre o terreno foram construídos três prédios distintos: 
a)Um Prédio Residencial com 283,72m²; b) Um Prédio Residencial com 472,22m², c) Um 
Comercial com 878,99m², de área edificada, que receberam o n.º 1.000 da Rua Luis Gonzaga, 
conforme habite-se n.º 014/10; n.º 025/10 e n.º 067/09 expedidos aos 08/02/2010; 12/04/2010 e 
18/08/2009, respectivamente, pelo município de Louveira deste Estado e CND/INSS n.º 
176172010-21026050 expedida aos 11/06/2010. 
 
   Situação Pretendida: 
 
LOTE “B-1”:  Inicia-se num ponto denominado “15-B”, a uma distância de 460,80m 
(quatrocentos e sessenta metros e oitenta centímetros) até a esquina da referida rua, cravado na 
lateral da rua Luiz Gonzaga, daí deflete a esquerda e passa a confrontar com a Gleba “A4”, 
matrícula n.º 51.227, de propriedade de Benedito Roberto de Paula Gignon em uma distância de 
76,67m (setenta e seis metros e sessenta e sete centímetros) e azimute de NW26º 26’25”SE até o 
ponto “H”; daí continua no mesmo rumo NW26º26’25”SE confrontando com a Gleba “A1”, 
matrícula n.º 51.224, de propriedade de Belmiro Lourençon e Sonia Aparecida Lourençon numa 
distância de 70,74m (setenta metros e setenta e quatro centímetros) e azimute de NW26º 
26’25”SE até o ponto “15C”; daí deflete à direita ainda confrontando com a Gleba “A1” numa 
distância de 56,21m (cinquenta e seis metros e vinte e um centímetros) e azimute de SW68º 
51’23”NE até o ponto “E1”; daí deflete à direta numa distância de 17,41m (dezessete metros e 
quarenta e um centímetros) e azimute de SE13º 58’44”NW confrontando com a gleba “B-5” até 
o ponto “11”; daí deflete à direita confrontando com a gleba “B-5” numa distância de 11,15m 
(onze metros e quinze centímetros) e azimute de SW32º6’50”NE até o ponto “10”; daí deflete à 
esquerda numa distância de 61,09m (sessenta e um metros e nove centímetros) e azimute 
SE35º32’9”NV até o ponto “4” confrontando com a gleba B-5; daí deflete à direita confrontando 
com as glebas B-3 numa distância de 2,39m (dois metros e trinta e nove centímetros) e azimute 
de NE68º8’10”SW até o ponto “3” e segue no mesmo rumo NE68º 8’10”SW uma distância de 
59,22m (cinquenta e nove metros e vinte e dois centímetros) até o ponto “2” e azimute de 
NE68º8’10”SW confrontando com a gleba B-2; daí deflete à esquerda confrontando com a Gleba 
B-2 numa distância de 86,34m (oitenta e seis metros e trinta e quatro centímetros) e azimute de 
SE26º26’25”NW até o ponto “1”, que confronta com a rua Luiz Gonzaga; daí segue pela rua 
numa curva a direita com raio de 197,01m (cento e noventa e sete metros e um centímetros) e 
medindo 18,83m (dezoito metros e oitenta e três centímetros) até o ponto “15-B”, inicial da 
presente descrição, prescrevendo uma área total de 5.005,00m² (cinco mil e cinco metros 
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quadrados). Construção residencial existente de 283,72m², processo nº 6577/2008 e habite-se n.º 
014/10 expedidos aos 08/02/2010. 
 
LOTE “B-2”:  Inicia-se num ponto denominado “1”, cravado na lateral da rua Luiz Gonzaga, daí 
segue pela rua numa curva a direita com raio de 197,01m (cento e noventa e sete metros e um 
centímetros) e medindo 21,15m (vinte e um metros e quinze centímetros) até o ponto “A”; daí 
continua em curva com o raio de 97,78m (noventa e sete metros e setenta e oito centímetros) e de 
medindo 2,75m (dois metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto “17”; daí deflete á 
esquerda confrontando com a gleba B-3 numa distância de 22,47m (vinte e dois metros e 
quarenta e sete centímetros) e azimute de NW15º34’15”SE até o ponto “16”; daí deflete à direta 
confrontando ainda com a gleba B-3 uma distância de 31,84m (trinta e um metros e oitenta e 
quatro centímetros) e azimute de SE10º39’39”NW até o ponto “9”; daí deflete à direita 
confrontando com a gleba B-3 até o ponto “8” numa distância de 33,42m (trinta e três metros e 
quarenta e dois centímetros) e azimute de SW4º16’25”NE; daí deflete a esquerda confrontando 
com a gleba B-3 numa distância de 60,13m (sessenta metros e treze centímetros) e azimute de 
SE26º12’9”NW até o ponto “3”; daí deflete à esquerda confrontando com a gleba B-1 numa 
distância de 59,22m (cinquenta e nove metros e vinte e dois centímetros) e azimute de 
NE68º8’10”SW até o ponto “2”; daí deflete a esquerda ainda confrontando com a gleba B-1 
numa distância de 86,34 (oitenta e seis metros e trinta e quatro centímetros) e azimute de 
SE26º26’25”NW até o ponto “1” inicial da presente descrição, prescrevendo uma área total de 
4.100,69m² (quatro mil e cem metros e sessenta e nove centímetros quadrados). 
 
LOTE “B-3”: Inicia-se num ponto denominado “17”, cravado na lateral da rua Luiz Gonzaga, 
daí deflete à direta confrontando com a gleba B-2 numa distância de 22,47m (vinte e dois metros 
e quarenta e sete centímetros) e azimute de NW15º34’15”SE até o ponto “16”; daí deflete à 
direita confrontando ainda com a gleba B-2 a uma distância de 31,84m (trinta e um metros e 
oitenta e quatro centímetros) e azimute de SE10º39’39”NW até o ponto “9”; daí deflete à direita 
confrontando ainda com a gleba B-2 a uma distância de 33,42m (trinta e três metros e quarenta e 
dois centímetros) e azimute de SW4º16’25”NE até o ponto “8”; daí deflete a esquerda 
confrontando ainda com a gleba B-2 numa distância de 60,13m (sessenta metros e treze 
centímetros) e azimute de SE26°12’9”NW até o ponto “3”; daí deflete à direita confrontando 
com a gleba B-1 numa distância de 2,39m (dois metros e trinta e nove centímetros) e azimute de 
NE68º8’10”SW até o ponto “4”; daí deflete à esquerda confrontando com a gleba B-5 numa 
distância de 25,06m (vinte e cinco metros e seis centímetros) e azimute de NE55º1’20”SW até o 
ponto “5”; daí deflete à direita confrontando ainda com a gleba B-5 numa distância de 85,00m 
(oitenta e cinco metros) e azimute de SE25º21’49”NW até o ponto “6”; daí deflete à direita 
confrontando com a gleba B-4 numa distância de 54,20m (cinquenta e quatro metros e vinte 
centímetros) e azimute de SW4º14’5”NE até o ponto “7”; daí deflete à esquerda confrontando 
ainda com a gleba B-4 nunca distância de 20,32m (vinte metros e trinta e dois centímetros) e 
azimute de SE10º39’39”NW até o ponto “15”; daí deflete à esquerda confrontando ainda com a 
gleba B-4 numa distância de 27,79m (vinte e sete metros e setenta e nove centímetros) e azimute 
de NW15º34’15”SE até o ponto “B1”; daí segue pela lateral em curva na rua Luiz Gonzaga com 
raio de 97,78m (noventa e sete metros e setenta e oito centímetros) numa distância de 11,54m 
(onze metros e cinquenta e quatro centímetros) até o ponto “17”, inicial da presente descrição, 
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prescrevendo uma área total de 2.874,64m² (dois mil, oitocentos e setenta e quatro metros e 
sessenta e quatro centímetros quadrados). 
 
LOTE “B-4”:  Inicia-se num ponto denominado “18”, cravado na lateral da rua Luiz Gonzaga, 
daí segue pela lateral em curva na mesma rua com raio de 97,78m (noventa e sete metros e 
setenta e oito centímetros) numa distância de 56,75m (cinquenta e seis metros e setenta e cinco 
centímetros) até o ponto “B”; daí deflete à esquerda confrontando com a gleba B-5 numa 
distância de 5,59m (cinco metros e cinquenta e nove centímetros) e azimute de SE14º41’32”NW 
até o ponto “12”; daí deflete à direta ainda confrontando com a gleba B-5 numa distância de 
8,42m (oito metros e quarenta e dois centímetros) e azimute de SW9º5’36”NE até o ponto “13”; 
daí deflete a esquerda confrontando com a gleba “B-5” numa distância de 17,23m (dezessete 
metros e vinte três centímetros) e azimute de SE21º32’9”NW até o ponto “14”; daí deflete á 
esquerda confrontando ainda com a gleba B-5 numa distância de 16,69 (dezesseis metros e 
sessenta e nove centímetros) e azimute de SE22º38’13”NW até o ponto “6”; daí deflete à 
esquerda confrontando com a gleba B-3 numa distância de 54,20m (cinquenta e quatro metros e 
vinte centímetros) e azimute de SW4º14’5”NE até o ponto “7”; daí deflete à esquerda 
confrontando ainda com a gleba B-3 numa distância de 20,32m (vinte metros e trinta e dois 
centímetros) e azimute de SE10º39’39”NW até o ponto “15”; daí deflete à esquerda 
confrontando ainda com a gleba B-3 numa distância de 27,79m (vinte e sete metros e setenta e 
nove centímetros) e azimute de NW15º34’15”SE até o ponto “18”, inicial da presente descrição, 
prescrevendo uma área total de 2.833,15m² (dois mil, oitocentos e trinta e três metros e quinze 
centímetros quadrados). Construção comercial existente de 878,99m², processo n.º 6577/2008 e 
habite-se nº 067/09 expedidos aos 18/08/2009. 
 
LOTE “B-5” : Inicia-se num ponto denominado “B”, cravado na lateral da rua Luiz Gonzaga, 
daí deflete à esquerda confrontando com a gleba B-4 numa distância de 5,59m (cinco metros e 
cinquenta e nove centímetros) e azimute de SE14º41’32”NW até o ponto “12”; daí deflete à 
direita ainda confrontando com a gleba B-4 numa distância de 8,42m (oito metros e quarenta e 
dois centímetros) e azimute de SW9º5’36”NE até o ponto “13”; daí deflete a esquerda numa 
distância de 17,23m (dezessete metros e vinte e três centímetros) e azimute de SE21º32’9”NW 
até o ponto “14”; daí deflete á esquerda confrontando ainda com a gleba B-4 numa distância de 
16,69m (dezesseis metros e sessenta e nove centímetros) e azimute de SE22º38’13”NW até o 
ponto “6”; daí deflete à esquerda confrontando com a gleba B-3 numa distância de 85,00m 
(oitenta cinco metros) e azimute de SE25º21’49”NW até o ponto “5”; daí deflete à esquerda 
ainda confrontando com a gleba B-3 numa distância de 25,06m (vinte e cinco metros e seis 
centímetros) e azimute de NE55º1’20”SW até o ponto “4”; daí deflete a direita confrontando 
com a gleba B-1 numa distância de 61,09m (sessenta e um metros e nove centímetros) e azimute 
de SE35º32’9”NW até o ponto “10”; daí deflete á direta confrontando ainda com a gleba B-1 
numa distância de 11,15m (onze metros e quinze centímetros) e azimute de SW32º6’50”NE até o 
ponto “11”; daí deflete á esquerda confrontando ainda com a gleba B-1 numa distância de 
17,41m (dezessete metros e quarenta e um centímetros) e azimute de SE13º58’44”NW até o 
ponto “E1”; daí deflete á direita confrontando com a Gleba “A1”, matrícula nº 51.224, de 
propriedade de Belmiro Lourençon e Sonia Aparecida Lourençon numa distância de 50,33m 
(cinquenta metros e trinta e três centímetros) e azimute de SW68º51’23”NE até o ponto “E”; daí 
deflete a direita confrontando com a Gleba “A3”, matrícula nº 5.208, de propriedade de Belmiro 
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Lourençon e Sonia Aparecida Lourençon, na segunte distância de 200,92m (duzentos metros e 
noventa e dois centímetros) e azimute de NW26º16’00”SE até o ponto “D”; daí deflete a direita 
confrontando com a rua Luiz Gonzaga numa distância de 19,53m (dezenove metros e cinquenta 
e três centímetros) e azimute de SW67º41’38”NE até o ponto “B”, inicial da presente descrição, 
prescrevendo uma área total de 5.178,89 (cinco mil, cento e setenta e oito metros e oitenta e nove 
centímetros quadrados). Construção residencial existente de 472,22m², processo nº 2010/1136 e 
habite-se nº 025/10 expedidos aos 12/04/2010. 
 
    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, em especial o 
Decreto n.º 3.727, de abril de 2012. 
 
 
    Louveira, 07 de maio de 2014. 
 
 
    NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
    Prefeito Municipal 
 
 
    Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 07 de 
maio de 2014. 
 
 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


