
 

 

DECRETO Nº 4.100, DE 17 DE JUNHO DE 2014. 
 
 
Dispõe sobre a anexação das Glebas de Terras sob n.º 01 e 1B, 
situada no Sítio dos Leitões, no Município de Louveira, de 
propriedade de Moacir Antonio Didone e sua esposa Noelma 
Francisca dos Santos Didone, objetos das matrículas nº 16.342 e 
16.340 do Cartório de Registro 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 nº 09/04; 
 
Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 
04196-232/2014; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 

 
Art. 1º Fica aprovado o projeto de anexação das Glebas de Terras 

sob n.º 01 e 1B, situada no Sítio dos Leitões, no Município de Louveira, de propriedade de 
Moacir Antonio Didone e sua esposa Noelma Francisca dos Santos Didone, objetos das 
matrículas nº 16.342 e 16.340 do Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, conforme a 
situação atual e pretendida abaixo: 

 
Situação Atual: 

 
GLEBA N.º 01:  
 
Partindo do ponto de intersecção do córrego com o alinhamento da Estrada Velha para Campinas 
(atual Rua Silvério Finamore), segue por esta última com rumo de 20º32’ SE num percurso em 
linha reta de 51,00m onde segue em linha reta com rumo de 18º53’ SE, numa distância de 
46,00m; daí deflete à direta, passando a confrontar com Carmen Marta de La LIama, nos 
seguintes rumos e distâncias: rumo 82º05’ SW, 96,00m e rumos de 36º50’ NW e 65,40m; daí 
vira à direita em linha reta com o rumo de 3º24’ NW num percurso de 15,00m, dividindo, com a 
faixa da Light & Power S.A, onde vira à direita e segue pelo córrego numa distância de 111,50m, 
até atingir o ponto de partida, encerrando uma área de 9.700,00m² 
 
GLEBA 1B 
 
Partindo da divisa com a área remanescente – Gleba 1 A, e no alinhamento da Estrada Velha 
para Campinas (atual Rodovia Vereador Geraldo Dias), onde segue em linha reta com o rumo de 
18º53’ SE numa distância de 34,00m; daí vira à esquerda e segue em linha curva num percurso 
de 39,00m de onde vira à esquerda e segue em linha reta com rumo de 41º6’ SE acompanhando a 
Estrada Velha de Campinas (atual Rodovia Vereador Geraldo Dias), numa distância de 135,00m, 
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desse ponto vira à direita em linha reta acompanhando o caminho rumo de 64º37’ SW num 
percurso de 98,00m, onde em linha reta com rumo de 64º18’ SW numa distância de 164,00m, 
desse ponto vira à direita em linha reta com rumo de 3º24’ NW num percurso de 323’50m, 
dividindo com a faixa da Light & Power S/A, onde virá à direita, passando a confrontar com a 
área remanescente – Gleba 1 A, nos seguintes rumos e distâncias: rumo de 36º50’ SE, 65,40m e 
rumo 82º05’ NE e 96,00m indo encontrar o ponto de partida, encerrando uma área de 
43.810,00m². 
 
Situação Pretendida: 
 
GLEBA 1 A/B 
 
Partindo do ponto de intersecção do córrego com o alinhamento da Rua Silvério Finamore, segue 
por esta última com rumo de 20º32’ SE num percurso em linha reta de 51,00m onde segue em 
linha reta com rumo de 18º53’ SE, numa distância de 80,00m, sendo 46,00m acompanhando o 
alinhamento da Rua Silvério Finamore e 34,00m acompanhando a Rodovia Vereador Geraldo 
Dias; daí vira à esquerda e segue em linha curva num percurso de 39,00m de onde vira à 
esquerda e segue em linha reta com rumo de 41º6’ SE ainda acompanhando a Rodovia Vereador 
Geraldo Dias, numa distância de 135,00m, desse ponto vira à direita em linha reta 
acompanhando o caminho, rumo de 64º37’ SW num percurso de 98,00m, onde em linha reta 
com rumo de 64º18’ NW numa distância de 164,00m, desse ponto vira à direita em linha reta 
com rumo de 3º24’ NW num percurso de 338,50m, dividindo com faixa da Light & Power S/A, 
onde vira à direita e segue pelo córrego numa distância de 111,50m, até atingir o ponto de 
partida, encerrando uma área de 53.510,00m². 
 

Art. 2º  Fica autorizado o registro perante o Cartório competente, 
depois de 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, 17 de junho de 2014. 

 
 
 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  
Prefeito Municipal 

 
Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 17 de 

junho de 2014. 
 
 
ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


