
DECRETO Nº 4.215, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2014. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento de terreno constituído pela 

gleba A, situado no Município de Louveira/SP, de propriedade 

de Ariovaldo José Finamore, ou a quem de direito, objeto da 

matrícula n.º 5.697, 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 no procedimento administrativo nº 

03869-083/2013; 

Considerando ainda as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento do terreno 

constituído pela gleba A, situada no Município de Louveira/SP, 

objeto da matrícula n.º 5.697, expedida pelo Cartório de Registro 

de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, de propriedade de Ariovaldo 

José Finamore, ou a quem de direito, passando o lote ter a seguinte 

medida e descrição: 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

 

GLEBA “A” – Um terreno constituído pela gleba “A”, situado no município de Louveira, que 

assim descreve: inicia-se no ponto A, situado na lateral esquerda da Rua Frederico Zanella de 

quem desta segue em direção à Rua José Romeiro Pereira, a uma distância de 29,00m da 

confluência entre as mesmas; daí (segue confrontando com a Rua Frederico Zanella) com rumo 

25° 15’ 44’’ SW e uma distância 30,30m até o ponto B; deste ponto deixa a referida Rua, deflete 

à direita e segue com rumo de 64° 29’ 56’’ NW e uma distância de 42,20m até o ponto C, 

(confrontando com a propriedade de Lauro Vilela), daí deflete novamente à direita e segue com 

rumo de 36° 02’ 00’’ NW e uma distância de 30,50m até o ponto D, (confrontando com a Rua 

Ângelo Steck), daí deflete à direita e segue (confrontando com a propriedade de Nelson Cruz e 

Ana Maria Mosca Cruz), como rumo de 64° 59’ 28’’ SE e uma distância de 36,50m até atingir o 

ponto A, inicial desta descrição, encerrando a área de 1.185,68m². 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

LOTE “A” – Uma área denominada “lote A”, de formato irregular, que se descreve da seguinte 

forma: possui inicio no ponto A, situado na lateral esquerda da Rua Frederico Zanella, de quem 

desta segue em direção à Rua José Romeiro, a uma distância de 29,00m. Deste ponto, segue 

confrontando com a Rua Frederico Zanella com rumo SW 25° 15’ 44” NE e uma distância de 
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20,30m até atingir o ponto A2. Daí deixa a referida Rua deflete à direita e segue confrontando 

com o lote B, com rumo NW 64° 25’ 46” SE e uma distância de 40,33m até o ponto C1. Deste 

ponto, deflete à direita e segue confrontando com a Rua Ângelo Steck com rumo SW 36° 02’ 

00” NE e distância de 20,50m até atingir o ponto D, daí deixa a referida Rua, e deflete à direita e 

segue confrontando com a propriedade de Nelson Cruz e Ana Maria Mosca Cruz com rumo NW 

64° 59’ 28” SE e distância de 36,50m até o ponto A, inicio desta descrição, por fazendo desta 

forma uma área de 776,60m². 

 

LOTE “B” – Uma área denominada “lote A”, de formato irregular, que se descreve da seguinte 

forma: possui inicio no ponto A2, situado na lateral esquerda da Rua Frederico Zanella, de quem 

desta segue em direção à Rua José Romeiro, a uma distância de 49,30. Deste ponto, segue 

confrontando com a Rua Frederico Zanella com rumo SW 25° 15’ 44” NE e uma distância de 

10,00m até atingir o ponto B. Deste ponto, deixa a referida Rua deflete à direita e segue 

confrontando com Lauro Vilela, com rumo NW 64° 29’ 56” SE e uma distância de 42,20m até 

atingir o ponto C, daí deflete a direita e segue confrontando com a Rua Ângelo Steck com rumo 

SW 36° 02’ 00” NE e distância de 10,00m até atingir o ponto C1. Deste ponto, deixa a referida 

Rua, deflete à direita e segue confrontando com o lote A com rumo NW 64° 25’ 46” SE e 

distância de 40,33m até atingir o ponto A2, inicio desta descrição, por fazendo desta forma uma 

área de 409,08m². 

 

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, 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 


