
 

 

DECRETO Nº 4.179, DE 31 DE OUTUBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento uma gleba de terras situada 

na Rua Angelo Chicaglioni, bairro Santo Antônio, situado no 

Município de Louveira/SP, de propriedade de Cristovão 

Fabiano Fiacadori e sua esposa Regiane Bortolotti dos Santos, 

ou a quem de direito, objeto da matrícula n.° 10.075, expedida 

pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, 

a ser anexada ao terreno designado sob n. 5 da gleba A, situado 

no antigo Núcleo Colonial Paulo Prado, atualmente Bairro 

Santo Antonio, situado no Município de Louveira/SP, de 

propriedade de Luiz Martins de Oliveira e sua esposa Maria 

Angelina Bonesso de Oliveira, ou a quem de direito, objeto da 

matrícula n.º 16.057, 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, nº 09/04. 

 

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 

05790-083/2013; 

Considerando ainda as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

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

de terras situada na Rua Angelo Chicaglioni, bairro Santo Antônio, situado no Município 

de Louveira/SP, objeto da matrícula n.° 10.075, expedida pelo Cartório de Registro de 

Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, de propriedade de Cristovão Fabiano Fiacadori e sua 

esposa Regiane Bortolotti dos Santos, ou a quem de direito, e a anexação ao terreno 

designado sob n. 5 da gleba A, situado no antigo Núcleo Colonial Paulo Prado, atualmente 

Bairro Santo Antonio, situado no Município de Louveira/SP, objeto da matrícula n.º 

16.057, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, de 

propriedade de Luiz Martins de Oliveira e sua esposa Maria Angelina Bonesso de Oliveira, 

ou a quem de direito, passando o lote ter a seguinte medida e descrição: 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

UMA GLEBA DE TERRAS (Matrícula nº 10.075 S.R.IMÓVEIS DE VINHEDO S.P)  

Inicia-se no ponto A, localizado no alinhamento da Rua Ângelo Chicaglioni, junto a divisa com a 

Quadra A do Jd. Diamante; daí segue em reta no rumo magnético de 51°32’04” SW, pelo 

alinhamento da referida Rua, na distância de 23,00m até o ponto B; daí deflete à esquerda , segue 

em reta, com rumo magnético de 11°22’37” SE na distância de 46,08m até o ponto F, 

confrontando com propriedade de Walter Martins Cruz; daí deflete à esquerda, segue em reta 
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com rumo magnético de 86°54’34”NE na distância de 20,48m até o ponto E, confrontando com a 

Gleba A2, da Prefeitura Municipal de Louveira, daí deflete à esquerda, em reta, com rumo 

magnético de 12°08’24” NW, na distância de 59,00m, até o ponto A, inicial desta descrição, 

encerrando uma área de 1.035,68m². 

 

TERRENO Nº05 (Matrícula nº 16.057 S.R.IMÓVEIS DE VINHEDO S.P)  

Inicia-se no ponto 1 situado na divisa com o lote nº 6 , e distante 15,10 metros da Avenida 

Marginal, sendo 1,75 metros em reta e 13,35 metros em curva a direita; deste ponto segue 

fazendo frente para a Rua Vitor Bonesso na distância de 10,00 metros até encontrar o ponto 2; 

daí deflete à esquerda confrontando com o lote nº 4 , até encontrar o ponto 3 na distância de 

25,00 metros; deste ponto deflete à esquerda confrontando com propriedade de Cristovão 

Fabiano Fiacadori  (Matrícula nº 10.075 do S.R Imóveis de Vinhedo) até encontrar o ponto 4 na 

distância de 10,00 metros; daí deflete à esquerda confrontando com o lote nº 6 na distância de 

25,00 metros até encontrar o ponto 1 inicial, encerrando a área de 250,00 metros quadrados. 

Sobre o descrito lote encontra-se edificado um prédio residencial sob nº23, situado na Rua 

Vitor Bonesso com 45,00m² de área construída. 

 

SITUAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

 

ÁREA À SER DESMEMBRADA DE UMA GLEBA DE TERRAS (MATRÍCULA 

Nº10.075) E ANEXADA AO TERRENO Nº 05 (MATRÍCULA Nº16.057): 20,00m² 

Inicia-se no ponto 4, situado na divisa com o lote nº 6 , e propriedade de Cristovão Fabiano 

Fiacadori  (Matrícula nº 10.075 do S.R Imóveis de Vinhedo)  ; deste ponto segue confrontando 

com o Terreno nº 05 na distância de 10,00 , até encontrar o ponto 3 ; deste ponto deflete à 

esquerda,  confrontando com propriedade de Cristovão Fabiano Fiacadori  (Matrícula nº 10.075 

do S.R Imóveis de Vinhedo) até encontrar o ponto E.2 na distância de 2,00 metros; deste ponto 

deflete à esquerda , confrontando com  propriedade de Cristovão Fabiano Fiacadori  (Matrícula 

nº 10.075 do S.R Imóveis de Vinhedo) até encontrar o ponto E.1 na distância de 10,00 metros;  

deste ponto deflete à esquerda, ainda confrontando com  propriedade de Cristovão Fabiano 

Fiacadori  (Matrícula nº 10.075 do S.R Imóveis de Vinhedo  na distância de 2,00 metros até 

encontrar o ponto 4 inicial, encerrando uma área de 20,00m²  

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

UMA GLEBA DE TERRAS (REMANESCENTE) 

 Inicia-se no ponto A, localizado no alinhamento da Rua Ângelo Chicaglioni, junto a divisa com 

a Quadra A do Jd. Diamante; daí segue em reta no rumo magnético de 51°32’04” SW, pelo 

alinhamento da referida Rua, na distância de 23,00m até o ponto B; daí deflete à esquerda , segue 

em reta, com rumo magnético de 11°22’37” SE na distância de 46,08m até o ponto F, 

confrontando com propriedade de Walter Martins Cruz; daí deflete à esquerda, segue em reta 

com rumo magnético de 86°54’34”NE na distância de 20,48m até o ponto E, confrontando com a 

Gleba A2, da Prefeitura Municipal de Louveira; daí deflete à esquerda, em reta, com rumo 

magnético de 12°08’24” NW na distância de 11,57m até o ponto 4, confrontando com a Quadra 

A do Jardim Diamante; daí deflete à esquerda, em reta, com rumo magnético de 77°52’36” SW, 

na distância de 2,00m, até o ponto E.1, confrontando com o Terreno nº 05; daí deflete à direita, 

em reta, com rumo magnético de 12°08’24” NW, na distância de  10,00m, até o ponto E.2, 

confrontando com o Terreno nº05; daí deflete à direita, em reta, com rumo magnético de 
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77°52’36” NE, na distância de 2,00m, até o ponto 3, confrontando com o Terreno nº05;  daí 

deflete à esquerda, em reta, com rumo magnético de 12°08’24” NW, na distância de 37,43m, até 

o ponto A, inicial desta descrição, encerrando uma área de 1.015,68m². 

 

TERRENO Nº05   

Inicia-se no ponto 1 situado na divisa com o lote nº 6 , e distante 15,10 metros da Avenida José 

Laércio Bevilaqua, sendo 1,75 metros em reta e 13,35 metros em curva a direita; deste ponto 

segue fazendo frente para a Rua Vitor Bonesso na distância de 10,00 metros até encontrar o 

ponto 2; daí deflete à esquerda na distância de 27,00m, confrontando 25,00m com o lote nº 4 , e 

2,00m com propriedade de Cristovão Fabiano Fiacadori  (Matrícula nº 10.075 do S.R Imóveis de 

Vinhedo)  até encontrar o ponto E.2 ; deste ponto deflete à esquerda confrontando com 

propriedade de Cristovão Fabiano Fiacadori  (Matrícula nº 10.075 do S.R Imóveis de Vinhedo) 

até encontrar o ponto E.1 na distância de 10,00 metros; daí deflete à esquerda na distância de 

27,00m,  confrontando 2,00m com propriedade de Cristovão Fabiano Fiacadori  (Matrícula nº 

10.075 do S.R Imóveis de Vinhedo) e 25,00m com o lote nº 6 até encontrar o ponto 1 inicial, 

encerrando uma área de 270,00m². Sobre o descrito lote encontra-se edificado um prédio 

residencial sob nº23, situado na Rua Vitor Bonesso com 45,00m² de área construída. 

 

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, 31 de outubro de 2014. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 31 de 

outubro de 2014. 

 

 

 

 

    NELSON EDUARDO ORMENESE 

        Secretário de Administração em exercício  

 

 


