
DECRETO Nº 4.123, DE 05 DE AGOSTO DE 2014. 
 
 
Dispõe sobre o desmembramento do terreno destacado de 
maior porção de uma área de terras situada no Sítio Capivari, 
Vila Pasti, no Município de Louveira/SP, de propriedade José 
Adilson Paris, objeto da matrícula n.º 12.466 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 n.º 
01706-083/2010; 
 
Considerando as disposições das Secretarias competentes; 
 
Decreta: 
 
Art. 1º Fica aprovado o projeto o desmembramento do terreno 

destacado de maior porção de uma área de terras situada no Sítio Capivari, Vila Pasti, no 
Município de Louveira/SP, de propriedade José Adilson Paris, objeto da matrícula n.º 12.466 do 
Cartório de Registros de Imóveis de Vinhedo/SP, passando os lotes terem as seguintes medidas e 
descrições: 
 

Situação Atual: 
 
LOTE S.1.2: Tem inicio no marco “B”, situado junto da Rua José Biasi e divisa com 
propriedade de Madalena Aparecida Paris Filippi e Francisco de Assis Filippi; daí segue fazendo 
frente para a Rua José Biasi, com distância de 22,00m até o ponto, onde deflete à direita e segue 
confrontando com a área S1.1 de Luiz Paris, com as seguintes distâncias; 21,24m e 17,73m até o 
ponto, onde deflete à direta e segue confrontando com Madalena Aparecida Paris Filippi e 
Francisco de Assis Filippi, com as seguintes distâncias; inicialmente até ponto “A” com 1,54m 
de A/B com rumo de NE 17º15’09’’SW e distância de 28,45m até o ponto “B”, inicio desta 
descrição, encerrando uma área de 503,67m². 
 

Situação Pretendida: 
 
LOTE S.1.21: Tem inicio no marco “C” lado esquerdo de quem olha da Rua José Biasi, daí 
segue por esta rua com rumo de NW 58º59’56’’SE por uma distância de 12,00m até o marco 
“B1”, dai deflete à direita e segue com rumo de SW20º05’01’’NE por uma distância de 25,82m 
confrontando com o lote S.1.22, até o marco “D1”, dai deflete à direita e segue com rumo SE 
85º09’09’’NW por uma distância de 9,44m nos fundos, onde confronta com a área de Luiz Paris, 
até o marco “D”, daí segue com rumo NE 27º18’59’’ SW por uma distância de 21,24m, onde 
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confronta com a área S.1.1, a qual pertence à Luiz Paris, encerrando uma área de 253,21 metros 
quadrados. 
 
LOTE S.1.22: Tem inicio no marco “B1” lado esquerdo de quem olha da Rua José Biasi, daí 
segue por esta rua com rumo de NW 58º59’46’’ NE por uma distância de 10,00m até o marco 
“B”, daí deflete à direita e segue com rumo de SW 17º 15’09’’ SE por uma distância de 28,45m, 
onde confronta com a propriedade de Madalena Aparecida Paris Filippi e Francisco de Assis 
Filippi, até o marco “A”, daí deflete à direita e segue com rumo de SW 04º 48’25’’ NE por uma 
distância de 1,54m até o marco “E”, daí deflete à direita com rumo SE 85º 09’09’’ NW por uma 
distância de 8,29m, onde confronta com a propriedade de Luiz Paris, até o marco “D1”, daí 
deflete à direita com rumo NE 85º 09’09’’ SW por uma distância de 25,82m até o marco inicial 
“B1”, encerrando uma área de 250,46 metros quadrados. 
 
O descrito lote está situado do lado esquerdo para qual faz frente, no sentido de quem da Rua 
Bento Martins Cruz a adentra e distante 12,30m do inicio da curva formada pelo encontro dessas 
duas vias públicas. A quadra na qual o lote esta situado é formada pela Rua Bento Martins Cruz, 
Rua José Biasi e Rua Luiz Gonzaga. 
 
    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, 05 de agosto de 2014. 
 
 
 
    NICOLAU FINAMORE JUNIOR 
                     Prefeito Municipal 
 
    Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 05 de 
agosto de 2014. 
 
 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 
Secretário de Administração 


