
DECRETO Nº 4.189, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento de área localizada na gleba de 

terra designada como Área Remanescente, destacada de maior 

porção da Gleba 1.1 E, Bairro Santo Antônio, no Município de 

Louveira, de propriedade de Celso José Dinofre e sua mulher Ana 

Rita Steck Dinofre; Lupercio Fernando Dinofre e sua mulher Ida de 

Fátima Rodrigues Dinofre; Laercio Pascoal Dinofre e sua mulher 

Rosemeire Aparecida de Palma Dinofre; Ademir Cavalli Dinofre; 

Raquel Costa Ribeiro; Lucineide Cruz Vidal; Cléderson Vinicius 

Vidal e Beatriz Caroline Dinofre, ou quem de direito, objeto da 

matrícula n.º 17.886, 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 nos procedimentos administrativos nºs 

02584-183/2008 e 01622-083/2014; 

 

Considerando o cumprimento da ordem judicial através da expedição da 

Carta de Sentença proferida nos autos do processo judicial n.º 

659.01.2008.001439-0, ordem n.º 397/2008, tramitado pela 2ª Vara Civil 

da Comarca de Vinhedo – SP.  

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

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

designada como Área Remanescente, destacada de maior porção da Gleba 1.1 E, Bairro Santo 

Antônio, no Município de Louveira, de propriedade de Celso José Dinofre e sua mulher Ana Rita 

Steck Dinofre; Lupercio Fernando Dinofre e sua mulher Ida de Fátima Rodrigues Dinofre; 

Laercio Pascoal Dinofre e sua mulher Rosemeire Aparecida de Palma Dinofre; Ademir Cavalli 

Dinofre; Raquel Costa Ribeiro; Lucineide Cruz Vidal; Cléderson Vinicius Vidal e Beatriz 

Caroline Dinofre, ou quem de direito, objeto da matrícula n.º 17.886, expedida pelo Cartório de 

Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo/SP, passando a Gleba a ter as seguintes medidas e 

descrições: 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

Descrição Perimétrica da Área da Matrícula 17.886 – 1º CRI Vinhedo/SP. 

 

Tem início no alinhamento predial da Rua Atílio Biscuola junto à divisa com a GLEBA 1.1.D, 
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segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Atílio Biscuola, percorrendo a distância de 

81,47m, até encontrar o ponto UM E (1E); segue em curva à direita e segue confrontando com a 

área da Prefeitura Municipal de Louveira, com desenvolvimento de 3,00m, raio de 3,50m e 

ângulo central de 49°02’54”, até encontrar o ponto DOIS E (2E); segue com a mesma 

confrontação, percorrendo a distância de 73,28m com azimute de 109°07’17” até encontrar o 

ponto TRES E(3E); segue em curva à esquerda com a mesma confrontação, com 

desenvolvimento de 13,72m, raio de 27,50m e ângulo central de 28°35’25” até encontrar o ponto 

QUATRO E (4E); segue em reta com a mesma confrontação, percorrendo a distância de 

107,14m, com azimute de 80°31’52”, até encontrar o ponto CINCO E (5E); segue em curva à 

direita com a mesma confrontação, com desenvolvimento de 7,02m, raio de 9,00m e ângulo 

central de 44°43’20” até encontrar o ponto SEIS E (6E); segue em curva à esquerda com a 

mesma confrontação, com desenvolvimento de 27,01m, raio de 10,00m e ângulo central de 

154°44’23” até encontrar o ponto SETE E (7E); deflete à direita e mede 22,06m, até atingir o 

córrego, (confrontando com a gleba 1.1.F); deflete à direita, seguindo pelo córrego numa 

distância de 108,116m, (confrontando com propriedade de Manoel Chiquetto); deflete à direita 

com a distância de 99,57m, (confrontando com a propriedade de Salvador e Júlio Montelatto); 

deflete à direita com a distância de 39,80m, (confrontando com a gleba 1.1.D) ; deflete à direita 

com a distância de 182,82m, (confrontando com a gleba 1.1.D) até encontrar o alinhamento 

predial da Rua Atílio Biscuola, encerrando a área de 13.910,33m² (treze mil, novecentos e dez 

metros quadrados e trinta e três decímetros quadrados). 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

Desmembramento existente na gleba de terras descrita acima constituindo dos seguintes 

lotes: 

Descrição Perimétrica da área desmembrada – LOTE 01 – Lucineide Cruz Dinofre e 

Beatriz Caroline Dinofre. 

 

Tem início no alinhamento predial da Rua Atílio Biscuola junto à divisa com a GLEBA 1.1.D, 

segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Atílio Biscuola, percorrendo a distância de 

81,47m, até encontrar o ponto UM E (1E); segue em curva à direita e segue confrontando com a 

Rua Izidoro Dinofre (área da Prefeitura Municipal de Louveira), com desenvolvimento de 

3,00m, raio de 3,50m e ângulo central de 49°02’54”, até encontrar o ponto DOIS E (2E); segue 

com a mesma confrontação, percorrendo a distância de 43,53m com azimute de 109°07’17” até 

encontrar o ponto M1; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 02, percorrendo 

a distância de 62,86m, com azimute de 157°12’51”, até encontrar o ponto M7; deflete à direita 

com a distância de 34,32m, (confrontando com a gleba 1.1.D) até encontrar o alinhamento 

predial da Rua Atílio Biscuola, encerrando a área de 2.170,88m² (Dois mil, cento e setenta 

metros quadrados e oitenta e oito decímetros quadrados). 

Observação: O lote 01 tem uma casa de residência, uma estufa e dois depósitos. 

 

Descrição Perimétrica da área desmembrada – LOTE 02 – Ademir Cavalli Dinofre. 

 

Tem início no ponto M1, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre junto à 

divisa com o Lote 01, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre, 

percorrendo a distância de 29,75m com azimute de 109°07’17” até encontrar o ponto TRES 
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E(3E); segue em curva à esquerda com a mesma confrontação, com desenvolvimento de 13,72m, 

raio de 27,50m e ângulo central de 28°35’25” até encontrar o ponto QUATRO E (4E); segue em 

reta com a mesma confrontação, percorrendo a distância de 15,45m, com azimute de 80°31’52”, 

até encontrar o ponto M2; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 03, 

percorrendo a distância de 49,06m, com azimute de 190°39’14”, até encontrar o ponto M6; 

deflete à direita com a distância de 23,50m, (confrontando com a gleba 1.1.D) até encontrar o 

ponto M7; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 01, percorrendo a distância 

de 62,86m, com azimute de 337°12’51”, até encontrar o ponto M1, início da descrição deste 

perímetro, encerrando a área de 1.392,31m² (Hum mil, trezentos e noventa e dois metros 

quadrados e trinta e um decímetros quadrados). 

Observação: O lote 02 possui 4 casas de moradia, garagens, 2 galpões e 2 depósitos. 

Descrição Perimétrica da área desmembrada – LOTE 03 – Celso José Dinofre. 
 

Tem início no ponto M2, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre junto à 

divisa com o Lote 02, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre, 

percorrendo a distância de 59,52m com azimute de 80°31’52” até encontrar o ponto M3; deflete 

à direita e segue em reta confrontando com o Lote 04, percorrendo a distância de 53,87m, com 

azimute de 177°46’21”, até encontrar o ponto M5; deflete à direita com a distância de 70,00m, 

(confrontando com a gleba 1.1.D) até encontrar o ponto M6; deflete à direita e segue em reta 

confrontando com o Lote 02, percorrendo a distância de 49,06m, com azimute de 10°39’14”, até 

encontrar o ponto M2, início da descrição deste perímetro, encerrando a área de 2.601,65m² 

(Dois mil, seiscentos e um metros quadrados e sessenta e cinco decímetros quadrados). 

Observação: O lote 03 possui uma casa de moradia, 1 garagem, 2 barracões e 1 depósito. 

 

Descrição Perimétrica da área desmembrada – LOTE 04 – Lupércio Fernando Dinofre. 

 

Tem início no ponto M3, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre junto à 

divisa com o Lote 03, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre, 

percorrendo a distância de 32,17m com azimute de 80°31’52” até encontrar o ponto CINCO E 

(5E); segue em curva à direita com a mesma confrontação, com desenvolvimento de 7,02m, raio 

de 9,00m e ângulo central de 44°43’20” até encontrar o ponto SEIS E (6E); segue em curva à 

esquerda com a mesma confrontação, com desenvolvimento de 21,00m, raio de 10,00m e ângulo 

central de 120°18’47” até encontrar o ponto M4; deflete à direita e segue em reta confrontando 

com o Lote 05, percorrendo a distância de 61,69m, com azimute de 177°20’44”; deflete à direita 

com a distância de 55,00m, (confrontando com a gleba 1.1.D) até encontrar o ponto M5; deflete 

à direita e segue em reta confrontando com o Lote 03, percorrendo a distância de 53,87m, com 

azimute de 357°46’21”, até encontrar o ponto M3, início da descrição deste perímetro, 

encerrando a área de 2.638,87m² (Dois mil, seiscentos e trinta e oito metros quadrados e oitenta e 

cinco decímetros quadrados). 

Observação: O lote 04 possui uma casa e 1 galpão. 

 

Descrição Perimétrica da área desmembrada – LOTE 05 – Laércio Pascoal Dinofre. 

 

Tem início no ponto M4, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre junto à 

divisa com o Lote 04, segue em curva pelo alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre com 

desenvolvimento de 6,01m, raio de 10,00m e ângulo central de 34°25’35” até encontrar o ponto 
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SETE E (7E); deflete à direita e mede 22,06m, até atingir o córrego, (confrontando com a gleba 

1.1.F); deflete à direita, seguindo pelo córrego numa distância de 108,116m, (confrontando com 

propriedade de Manoel Chiquetto); deflete à direita com a distância de 99,57m, (confrontando 

com a propriedade de Salvador e Júlio Montelatto); deflete à direita com a distância de 39,80m, 

(confrontando com a gleba 1.1.D); deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 04, 

percorrendo a distância de 61,69m, com azimute de 357°20’44”, até encontrar o ponto M4, início 

da descrição deste perímetro, encerrando a área de 5.106,62m² (Cinco mil, cento e seis metros 

quadrados e sessenta e dois decímetros quadrados). 

Observação: O lote 05 possui uma casa e 1 galpão. 

 

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 4.031, de 11 de fevereiro de 2014. 

 

 

 

Louveira, 17 de novembro de 2014. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 17 de 

novembro de 2014. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


