
DECRETO Nº 4.214, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 
 

Dispõe sobre a anexação das áreas objeto das matriculas n.ºs 

1.770, 1.771, 1.772, 1.774, 2.672 e 2.673, registradas no cartório 

de registro de imóveis de Vinhedo/SP, de propriedade de LPP 

III Empreendimentos e Participações S.A, localizadas no 

município de Louveira/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 

08342-019/2014; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de anexação das áreas objeto das 

matriculas n.ºs 1.770, 1.771, 1.772, 1.774, 2.672 e 2.673, 

registradas no Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, de 

propriedade de LPP III EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S.A, localizada no Município de Louveira/SP, 

conforme a situação atual e pretendida abaixo: 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

“GLEBA A” Com a área de 23.819,22m² (matrícula n° 1.771)  

 

Tem inicio no ponto “0” situado na estrada municipal cruz grande, divisa com o imóvel 

matriculado sob n° 1.774 desta serventia, distante 926,43 metros da Avenida José Luiz Mazali, 

segue em reta até o ponto “1” na distância de 165,93 metros com rumo NW 39° 33’ 05’’, 

confrontando do ponto “0” ao ponto “1” com o imóvel matriculado sob n° 1.774 desta serventia; 

do ponto “1” deflete à direita e segue em reta na distância de 120,98 metros com rumo 58° 26’ 

51 NE até o ponto “3”, confrontando com o imóvel matriculado sob n° 1.770 desta serventia; do 

ponto “3” deflete à direita e segue em reta na distância de 155,47 metros com rumo 60° 15’ 37’’ 

se até encontrar o ponto “25”, na confrontação com o imóvel matriculado sob n° 1.772 desta 

serventia; do ponto “25” deflete à direita e segue na distância de 30,81 metros com rumo SW 52° 

38’ 01’’ até encontrar o ponto “25A”; deste segue na distância de 7,64 metros com rumo SW 49° 

27’ 29’’ até encontrar o ponto “25B”; deste segue na distância de 10,68 metros com rumo SW 

38° 55’ 29’’ até encontrar o ponto “25C”; deste segue na distância de 39,48 metros com rumo 

SW 36° 13’ 56’’ até encontrar o ponto “25D”; deste segue na distância de 10,99 metros com 

rumo SW 37° 38’ 01’’ até encontrar o ponto “25E”; deste segue na distância de 16,03 metros 

com rumo SW 42° 50’ 41’’ até encontrar o ponto “25F”; deste segue na distância de 8,07 metros 

com rumo SW 45° 35’ 31’’ até encontrar o ponto “25G”; deste segue na distância de 8,10 metros 

com rumo SW 48° 07’ 34’’ até encontrar o ponto “25H”; deste segue na distância de 8,09 metros 
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com rumo SW 55° 33’ 21’’ até encontrar o ponto “25I”; deste segue na distância de 8,16 metros 

com rumo SW 57° 09’ 45’’ até encontrar o ponto “25j”; deste segue na distância de 12,71 metros 

com rumo SW 58° 35’ 19’’ até encontrar o ponto “25K”; deste segue na distância de 18,88 

metros com raio de 30,16 metros em curva, até encontrar o ponto “O” inicial, confrontando do 

ponto “25” ao ponto “O” com a estrada municipal cruz grande, encerrando a área de 23.819, 22 

m².  

 

“TERRENO” com a área de 8.132,50m² (matrícula n° 1.774)  

 

Tem inicio no ponto “O” situado na estrada municipal cruz grande, divisa com o imóvel 

matriculado sob n° 1.771 desta serventia, distante 926,43 metros da Avenida José Luiz Mazali, 

segue na distância de 76,90 metros com rumo NW 74° 05’ 58’’ até encontrar o ponto “29”; deste 

segue na distância de 10,44 metros com rumo NW 71° 37’ 14’’ até encontrar o ponto “30”; deste 

segue na distância de 13,22 metros com rumo NW 66° 31’ 34’’ até encontrar o ponto “31”; deste 

segue na distância de 18,31 metros com rumo NW 57° 04’ 19’’ até encontrar o ponto “32”; deste 

segue na distância de 37,91 metros com rumo NW 45° 40’ 30’’ até encontrar o ponto “33”; deste 

segue na distância de 13,25 metros com rumo NW 50° 26’ 28’’ até encontrar o ponto “34”; deste 

segue na distância de 7,82 metros com rumo NW 53° 07’ 40’’ até encontrar o ponto “35”; deste 

segue na distância de 22,41 metros com rumo NW 55° 43’ 16’’ até encontrar o ponto “e”, 

confrontando do ponto “o” ao ponto “e” com a estrada municipal cruz grande; daí deflete à 

direita e segue confrontando com o imóvel matriculado sob n° 1.770 desta serventia, na distância 

de 76,83 metros com rumo 61° 57’ 14’’ NE até encontrar o ponto “1”, deste deflete à direita e 

segue confrontando com o imóvel matriculado sob n° 1.771 desta serventia, na distância de 

165,93 metros com rumo 39° 33’ 05’’ se até encontrar o ponto “O” inicial desta descrição, 

encerrando a área de 8.132,50m². 

 

“GLEBA A1” Com a área de 54.530,71m² (matrícula n° 1.770) 

 

Tem inicio no ponto “E” situado na estrada municipal cruz grande, divisa com o imóvel 

matriculado sob n° 1.774 desta serventia, distante 1.126,69 metros da Avenida José Luiz Mazali, 

daí segue na distância de 3,78 metros com rumo NW 55° 40’ 22’’ até encontrar o ponto “E1”; 

daí segue na distância de 18,00 metros com rumo NW 54° 34’ 49’’ até encontrar o ponto “E2”; 

daí segue na distância de 2,34 metros com rumo NW 48° 11’ 56’’ até encontrar o ponto “E3”; 

daí segue na distância de 43,13 metros com rumo NW 43° 09’ 11’’ até encontrar o ponto “E4”; 

daí segue na distância de 36,40 metros com rumo NW 41° 52’ 25’’ até encontrar o ponto “F”, 

confrontando do ponto “e” ao ponto “F” com a estrada municipal cruz grande; daí deflete à 

direita e segue na distância de 37,24 metros com rumo 54° 30’ 32’’ NE até encontrar o ponto 

“G”; deste segue na distância de 144,62 metros com rumo 40° 26’ 08’’ NE até encontrar o ponto 

“H”; deste segue na distância de 137,73 metros com rumo 15° 26’ 53’’ NE até encontrar o ponto 

“I”, confrontando do ponto “F” ao ponto “I” com o imóvel matriculado sob n° 1.773 do SRI de 

Vinhedo; daí deflete à direita e segue confrontando com o imóvel matriculado sob n° 85.962 do 

1° oficial de registro de imóveis de Jundiaí, na distância de 42,95 metros com rumo 78° 04’ 12’’ 

NE até encontrar o ponto “09”; deste deflete à direita na distância de 54,69 metros com rumo 54° 

53’ 02’’ se até encontrar o ponto “08”; daí deflete à direita na distância de 42,55 metros com 

rumo 34° 48’ 16’’ se até encontrar o ponto “07”; daí deflete à direita na distância de 61,19 
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metros com rumo 30° 40’ 07’’ se até encontrar o ponto “06; deste deflete à direita e segue na 

distância de 79,47 metros com rumo 24° 00’ 14’’ se até encontrar o ponto “05”, confrontando do 

ponto “09” ao ponto “05” com o imóvel matriculado sob n° 2.672 desta serventia; do ponto “05” 

deflete à direita e segue na distância de 41,89 metros com rumo SW 62° 08’ 09’’ até encontrar o 

ponto “04”; deste deflete à esquerda e segue na distância de 64,66 metros com rumo SW 56° 48’ 

45’’ até encontrar o ponto “03”, confrontando do ponto “05” ao ponto “03” com o imóvel 

matriculado sob n° 1.772 desta serventia; do ponto “03” segue em reta confrontando com o 

imóvel matriculado sob n° 1.771 desta serventia, na distância de 120,98 metros com rumo SW 

58° 26’ 51’’ até encontrar o ponto “01”; deste deflete à direita e segue confrontando com o 

imóvel matriculado sob n° 1.774 do SRI de Vinhedo, na distância de 76,83 metros com rumo 

SW 61° 57’ 14’’ até encontrar o ponto “E” inicial desta descrição, encerrando a área de 

54.530,71m². 

 

“GLEBA B” Com a área de 21.009,11m² (matrícula n° 1.772) 

 

Tem inicio no ponto “25” situado na estrada municipal cruz grande, divisa com o imóvel 

matriculado sob n° 1.771 desta serventia, distante 746,79 metros da Avenida José Luiz Mazali, 

segue em reta até o ponto “03” na distância de 155,47 metros com rumo NW 60° 15’ 37’’, 

confrontando do ponto “25” ao ponto “03” com o imóvel matriculado sob n° 1.771 desta 

serventia; do ponto “03” deflete à direita e segue na distância de 64,66 metros com rumo 56° 48’ 

45’’ NE até encontrar o ponto “04”, deste deflete à direita e segue com rumo 62° 08’ 09’’ NE na 

distância de 41,89 metros até encontrar o ponto “05”, confrontando do ponto “03” ao ponto “05” 

com o imóvel matriculado sob n° 1.770 desta serventia; do ponto “05” deflete à direita na 

distância de 69,42 metros com rumo 65° 29’ 42’’ NE até encontrar o ponto “26; deste deflete à 

direita e segue na distância de 88,44 metros com rumo 53° 29’ 43’’ se até encontrar o ponto 

“23”, confrontando do ponto “26” ao ponto “23” com o imóvel matriculado sob n° 2.672 desta 

serventia; do ponto “23” deflete à direita e segue na distância de 53,60 metros em linha sinuosa 

pelo córrego existente, na confrontação com o imóvel matriculado sob n° 654 do SRI de 

Vinhedo, até encontrar o ponto “24”; do ponto “24” deflete à direita e segue na distância de 

52,08 metros com rumo SW 63° 06’ 39’’ até encontrar o ponto “24.1”; deste deflete à esquerda e 

segue na distância de 43,01 metros com rumo SW 59° 45’ 33’’ até encontrar o ponto “24.2”; 

deste deflete à esquerda e segue na distância de 17,90 metros com rumo SW 52° 38’ 53’’ até 

encontrar o ponto “25” inicial, confrontando do ponto “24” ao ponto “25” com a estrada 

municipal cruz grande, encerrando a área de 21.009,11m². 

 

1 - Servidão de passagem (r.3 da matrícula n.43.507 do 1° SRI de Jundiaí)  

 

Sobre o imóvel objeto desta matrícula, existe uma servidão de passagem sobre uma faixa de 

terras com 791,40m², cuja faixa possui a seguinte descrição: inicia na estaca 24A, situada a 52,08 

metros do córrego de divisa acompanhando a estrada municipal, segue em reta até a estaca 24B, 

na extensão de 36,20 metros segue até a estaca 24C, na extensão de 22,00 metros, deflete em 

curva à esquerda, até a estaca 24D na extensão de 27,00 metros; deflete à direita seguindo em 

curva circular à direita na extensão de 30,00 metros até encontrar a estaca 24F, situada na divisa 

da gleba C, deflete à esquerda até a estaca 24H, na extensão de 6,60 metros; deflete à esquerda 

seguindo em curva circular até a estaca 24I na extensão de 34,00 metros; deflete à direita 
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seguindo em nova curva circular até a estaca 24J na extensão de 32,00 metros; deflete à esquerda 

até a estaca 24K na extensão de 17,10 metros, segue em reta até a estaca 24l, situada na estrada 

municipal na extensão de 36,60 metros confrontando com a gleba B; deflete à esquerda seguindo 

pela estrada municipal até a estaca 24A, inicial na extensão de 7,10 metros. 

 

“GLEBA C” com a área de 30.907,17m² (matrícula n° 2.672)  

 

Tem inicio no ponto “23” situado na divisa com o imóvel matriculado sob n° 1.772 desta 

serventia, distante 53,60 metros do ponto “24” do imóvel matriculado sob n° 1.772 desta 

serventia, localizado na estrada cruz grande; daí segue em reta do ponto “23” ao ponto “26” na 

distância de 88,44 metros com rumo NW 53° 29’ 43’’, daí deflete à esquerda até o ponto “5” na 

distância de 69,42 metros com rumo SW 65° 29’ 42’’, confrontando do ponto “23” ao ponto “5” 

com o imóvel matriculado sob n° 1.772 desta serventia; do ponto “05” deflete à direita e segue 

na distância de 79,47 metros com rumo NW 23° 59’ 43’’ até encontrar o ponto “6”, deste deflete 

à esquerda e segue com rumo NW 30° 40’ 20’’ na distância de 61,19 metros até encontrar o 

ponto “07”, deste deflete à esquerda e segue com rumo NW 34° 48’ 16’’ na distância de 42,55 

metros até encontrar o ponto “08”, deste deflete à esquerda e segue com rumo NW 54° 53’ 02’’ 

na distância de 54,69 metros até encontrar o ponto “09”, confrontando do ponto “05” ao ponto 

“09” com o imóvel matriculado sob n° 1.770 desta serventia; do ponto “09” deflete à direita na 

distância de 54,15 metros com rumo 78° 04’ 12’’ NE até encontrar o ponto “10, confrontando 

com o imóvel matriculado sob n° 85.962 do 1° oficial de registro de imóveis de Jundiaí; do 

ponto “10” segue em reta na distância de 43,72 metros com rumo de 79° 20’ 50’’ NE até 

encontrar o ponto “11” confrontando com o imóvel matriculado sob n° 70.942 do 1° oficial de 

registro de imóveis de Jundiaí, deste deflete à direita e segue na distância de 210,23 metros com 

rumo 53° 48’ 56’’ se até encontrar o ponto “27”, deste deflete à direita na distância de 53,01 

metros na distância de 21° 26’ 11’’ se até encontrar o ponto “28”, deste deflete à esquerda até 

encontrar o ponto “22” na distância de 67,10 metros com rumo de 40° 09’ 53’’ se, confrontando 

do ponto “11” ao ponto “22” com o imóvel matriculado sob n° 2.673 do desta serventia, daí 

deflete à direita e segue na distância de 65,46 metros em linha sinuosa com o córrego existente, 

até encontrar o ponto “23” inicial, confrontando do ponto “22” ao ponto “23” com o imóvel 

matriculado sob n° 654 desta serventia, encerrando a área de 30.907,17m². 

 

1 - O imóvel descrito, é beneficiado pela servidão de passagem sobre uma faixa de terras com a 

área de 791,40m²., averbada sob n° 3 da matrícula n.43.508 do 1° SRI de Jundiaí/SP. 

 

2 - Servidão de passagem (r.4 da matrícula n.43.508 do 1° SRI de Jundiaí)  

 

Sobre o imóvel objeto desta matrícula, existe uma servidão de passagem (em favor da gleba D de 

propriedade de Silverio Cavalli e sua mulher Amabile Furlan Cavalli, objeto da matrícula 

n.43.509 do 1° SRI de Jundiaí) sobre uma faixa de terras com 253,25m², que assim se descreve: 

inicia na estaca 24-E situada na divisa da gleba b e divisa da gleba C, segue em reta na distância 

de 13,90m até a estaca 24F; desta deflete à direita e segue na distância de 20,50 metros até 

encontrar a estaca 23-A; desta segue na distância de 28,50m até encontrar a estaca 23-B, 

confrontando da estaca 24 e a estaca 23B com a gleba C; deflete à esquerda na distância de 

2,50m até a estaca 28; desta deflete à direita e segue na distância de 5,10m até a estaca 9C, 
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confrontando da estaca 23B a estaca 9C com a gleba D, daí deflete à esquerda e segue em curva 

na distância de 30,80m até a estaca 9D; desta segue na distância de 21,50m até a estaca 24G; daí 

deflete à  esquerda e segue em curva na distância de 12,00m até a estaca 24H, confrontando da 

estaca 9C a estaca 24H com a gleba C; daí deflete à esquerda e segue na distância de 6,60m até a 

estaca 24E inicial, confrontando da estaca 24H a estaca 24 e com a gleba B, encerrando uma área 

de 253,25m². 

 

“GLEBA D” Com a área de 21.160,08m² (matrícula n° 2.673)  

 

Tem inicio no ponto “22” localizado na divisa entre os imóveis matrículados sob n.s 2.672 e 654 

do SRI de Vinhedo, segue na distância de 67,10m metros com rumo NW 40° 09’ 53’’ até 

encontrar o ponto “28”, deste deflete à direita e segue na distância de 53,01 metros com rumo 

NW 21° 26’ 11’’ até encontrar o ponto “27”, deste ponto deflete à esquerda na distância de 

210,23 metros com rumo NW 53° 48’ 56’’ até encontrar o ponto “11”, confrontando do ponto 

“22” ao ponto “11” com imóvel matriculado sob n° 2.672 do SRI de Vinhedo; daí  deflete à  

direita e segue na distância de 23,78 metros com rumo 79° 20’ 50’’ NE confrontando com o 

imóvel matriculado sob n° 70.942 do 1° SRI de Jundiaí, até  encontrar  o ponto “12”, deste  

segue na distância  de 59,59 metros com rumo 80° 10’ 34’’ NE até encontrar o ponto “13” na 

confrontação com o imóvel matriculado sob n° 50.546 do 1° SRI  de Jundiaí, do ponto “13”; daí 

deflete à direita na distância de 20,14 metros com rumo 32° 25’ 41’’ se até encontrar o ponto 

“13A”, deste deflete à esquerda na distância de 23,66 metros com rumo 38° 53’ 15’’ se até  

encontrar o ponto “14”; daí deflete à direita na  distância de 24,31 metros com rumo 35° 48’ 10’’ 

se até  encontrar o  ponto “14A”; deflete à esquerda na distância de 2,78 metros com rumo 43° 

35’ 54’’ se até encontrar o ponto “15”;  daí deflete à esquerda  na distância de 35,26 metros com 

rumo 53° 19’ 58’’ se até encontrar o ponto “15A”; daí deflete à direita na distância de 27,00 

metros com rumo 45° 55’ 51’’ se até encontrar o ponto “16”; daí deflete à esquerda na distância 

de 32,62 metros com rumo 53° 16’ 15’’ se até encontrar o ponto “16A”; daí deflete à esquerda na  

distância  de  12,75 metros com rumo 59° 52’ 09’’ se  até encontrar o ponto “17”; daí deflete à 

esquerda na distância de 41,94 metros com rumo 75° 25’ 54’’ se até encontrar o ponto “18”; daí 

deflete à esquerda  na  distância de 23,42 metros com rumo 81° 26’ 02’’ se até encontrar o  ponto 

“18A”; daí deflete à esquerda na  distância de 6,24 metros com  rumo 77° 39’ 07’’ NE  até  

encontrar  o ponto “19”; deflete  à  direita  na  distância  de  22,99  metros  com rumo 32° 56’ 

28’’ se até encontrar o ponto “20”; daí deflete à esquerda na distância de 76,07 metros com rumo 

75° 52’ 09’’ se até encontrar o ponto “21”, confrontando do ponto “13” ao ponto “21” com o 

imóvel matriculado sob n° 14.199 do SRI de Vinhedo; dai finalmente deflete à direita e segue em 

linha sinuosa com o córrego existente, na confrontação com o imóvel matriculado sob n° 654 do 

SRI de Vinhedo, na distância de 152,34 metros até encontrar o ponto “22” inicial, encerrando a 

área de 21.160,08m². 

 

1 - O imóvel descrito, é beneficiado pela servidão de passagem sobre uma faixa de terras com a 

área de 253,25m², averbada sob n° 3 da matrícula n.43.509 do 1° SRI de Jundiaí/SP. 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

Tem inicio no ponto “24” situado na estrada cruz grande, divisa com o imóvel matriculado sob 

n° 654 do s.r.i de Vinhedo, distante 633,80 metros da Avenida José Luiz Mazali; segue na 
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distância de 52,08 metros com rumo SW 63° 06’ 39’’ até encontrar o ponto “24.1”; deste deflete 

à esquerda e segue na distância de 43,01 metros com rumo SW 59° 45’ 33’’ até encontrar o 

ponto “24.2”; deste deflete à esquerda e segue na distância de 17,90 metros com rumo SW 52° 

38’ 53’’ até encontrar o ponto “25”; deflete à direita e segue na distância de 30,81 metros com 

rumo SW 52° 38’ 01’’ até encontrar o ponto “25A”; deste segue na distância de 7,64 metros com 

rumo SW 49° 27’ 29’’ até encontrar o ponto “25B”; deste segue na distância de 10,68 metros 

com rumo SW 38° 55’ 29’’ até encontrar o ponto “25C”; deste segue na distância de 39,48 

metros com rumo SW 36° 13’ 56’’ até encontrar o ponto “25D”; deste segue na distância de 

10,99 metros com rumo SW 37° 38’ 01’’ até encontrar o ponto “25E”; deste segue na distância 

de 16,03 metros com rumo SW 42° 50’ 41’’ até encontrar o ponto “25F”; deste segue na 

distância de 8,07 metros com rumo SW 45° 35’ 31’’ até encontrar o ponto “25G”; deste segue na 

distância de 8,10 metros com rumo SW 48° 07’ 34’’ até encontrar o ponto “25H”; deste segue na 

distância de 8,09 metros com rumo SW 55° 33’ 21’’ até encontrar o ponto “25I”; deste segue na 

distância de 8,16 metros com rumo SW 57° 09’ 45’’ até encontrar o ponto “25J”; deste segue na 

distância de 12,71 metros com rumo SW 58° 35’ 19’’ até encontrar o ponto “25K”; deste segue 

na distância de 18,88 metros com raio de 30,16 metros em curva, até encontrar o ponto “o”, 

segue na distância de 76,90 metros com rumo NW 74° 05’ 58’’ até encontrar o ponto “29”; deste 

segue na distância de 10,44 metros com rumo NW 71° 37’ 14’’ até encontrar o ponto “30”; deste 

segue na distância de 13,22 metros com rumo NW 66° 31’ 34’’ até encontrar o ponto “31”; deste 

segue na distância de 18,31 metros com rumo NW 57° 04’ 19’’ até encontrar o ponto “32”; deste 

segue na distância de 37,91 metros com rumo NW 45° 40’ 30’’ até encontrar o ponto “33”; deste 

segue na distância de 13,25 metros com rumo NW 50° 26’ 28’’ até encontrar o ponto “34”; deste 

segue na distância de 7,82 metros com rumo NW 53° 07’ 40’’ até encontrar o ponto “35”; deste 

segue na distância de 22,41 metros com rumo NW 55° 43’ 16’’ até encontrar o ponto “e; daí 

segue na distância de 3,78 metros com rumo NW 55° 40’ 22’’ até encontrar o ponto “E1”; daí 

segue na distância de 18,00 metros com rumo NW 54° 34’ 49’’ até encontrar o ponto “E2”; daí 

segue na distância de 2,34 metros com rumo NW 48° 11’ 56’’ até encontrar o ponto “E3”; daí 

segue na distância de 43,13 metros com rumo NW 43° 09’ 11’’ até encontrar o ponto “E4”; daí 

segue na distância de 36,40 metros com rumo NW 41° 52’ 25’’ até encontrar o ponto “F”, 

confrontando do ponto “24” ao ponto “F” com a Estrada Cruz Grande; daí deflete à direita e 

segue na distância de 37,24 metros com rumo 54° 30’ 32’’ NE até encontrar o ponto “G”; deste 

segue na distância de 144,62 metros com rumo 40° 26’ 08’’ NE até encontrar o ponto “H”; deste 

segue na distância de 137,73 metros com rumo 15° 26’ 53’’ NE até encontrar o ponto “I”, 

confrontando do ponto “F” ao ponto “I” com o imóvel matriculado sob n° 1.773 do SRI de 

Vinhedo; daí deflete à direita e segue confrontando com o imóvel matriculado sob n° 85.962 do 

1° oficial de registro de imóveis de Jundiaí, na distância de 42,95 metros com rumo 78° 04’ 12’’ 

NE até encontrar o ponto “09; do ponto “09” deflete à direita na distância de 54,15 metros com 

rumo 78° 04’ 12’’ NE até encontrar o ponto “10, confrontando com o imóvel matriculado sob n° 

85.962 do 1° oficial de registro de imóveis  de Jundiaí; do ponto “10” segue em reta na distância 

de 43,72 metros com rumo de 79° 20’ 50’’ NE até encontrar o ponto “11” confrontando com o 

imóvel matriculado sob n° 70.942 do 1° oficial de registro de imóveis de Jundiaí; daí  deflete à  

direita e segue na distância de 23,78 metros com rumo 79° 20’ 50’’ NE confrontando com o 

imóvel matriculado  sob n° 70.942 do 1° oficial de registro de imóveis de Jundiaí, até encontrar o 

ponto “12”, deste segue na distância de 59,59 metros com rumo 80° 10’ 34’’ NE até encontrar o 

ponto “13” na confrontação com o imóvel matriculado sob n° 50.546 do 1° oficial de registro de 
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imóveis de Jundiaí, do ponto “13”; deflete à direita na distância de 20,14 metros com rumo 32° 

25’ 41’’ se até encontrar o ponto “13A”, deste deflete à esquerda na distância  de 23,66 metros 

com rumo 38° 53’ 15’’ se até  encontrar o ponto “14”; daí deflete à  direita na  distância de 24,31 

metros com rumo 35° 48’ 10’’ se  até encontrar o ponto “14A”; deflete à esquerda na distância 

de 2,78 metros com rumo 43° 35’ 54’’ se até encontrar o ponto “15”;  daí deflete à esquerda  na 

distância de 35,26 metros com rumo 53° 19’ 58’’ se até encontrar o ponto “15A”; daí deflete à 

direita na distância de 27,00 metros com rumo 45° 55’ 51’’ se até encontrar o ponto “16”; daí 

deflete à esquerda na distância de 32,62 metros  com rumo 53° 16’ 15’’ se até encontrar o ponto 

“16A”; daí deflete à esquerda na  distância  de  12,75 metros com rumo 59° 52’ 09’’ se  até 

encontrar o ponto “17”; daí deflete à esquerda na distância de 41,94 metros com rumo 75° 25’ 

54’’ se até encontrar o ponto “18”; daí deflete à esquerda  na distância de 23,42 metros com 

rumo 81° 26’ 02’’ se até encontrar o ponto “18A”; daí deflete à esquerda na distância de 6,24 

metros com rumo 77° 39’ 07’’ NE até  encontrar o ponto “19”; daí deflete à direita na  distância 

de 22,99 metros com rumo 32° 56’ 28’’ se até encontrar o ponto “20”; daí deflete à esquerda na 

distância de 76,07 metros com rumo 75° 52’ 09’’ se até encontrar o ponto “21”, confrontando do 

ponto “13” ao ponto “21” com o imóvel matriculado sob n° 14.199 do SRI de Vinhedo; dai 

finalmente deflete à direita e segue em linha sinuosa com o córrego existente, na confrontação 

com o imóvel matriculado sob n° 654 do S.R.I de Vinhedo , na distância de 271,40 metros até 

encontrar o ponto “24” inicial, encerrando a área de 159.558,79m². 

 

Sobre o descrito imóvel, encontra-se edificado um galpão industrial com 87.726,57m² de área 

construída. 

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, 10 de dezembro de 2014. 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 10 de 

dezembro de 2014. 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


