
DECRETO Nº 4.352, DE 22 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento do terreno designado lote nº 

01, destacada de maior porção da área remanescente, 

destacado da gleba 1.1E, situada no bairro Santo Antônio, 

Município de Louveira/SP, de propriedade de Lucineide Cruz 

Vidal e seu esposo Cléderson Vinicius Vidal e Beatriz Caroline 

Dinofre, ou a quem de direito, objeto da matrícula n.º 19.121, 

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 

03599-081/2015; 

 

Considerando ainda as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

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

designado lote nº 01, destacado de maior porção da área remanescente, destacada da gleba 1.1E, 

situada no bairro Santo Antônio, Município de Louveira/SP, de propriedade de Lucineide Cruz 

Vidal e seu esposo Cléderson Vinicius Vidal e Beatriz Caroline Dinofre, ou a quem de direito, 

objeto da matrícula n.º 19.121, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de 

Vinhedo– SP, passando o lote ter a seguinte medida e descrição: 

 

SITUAÇÃO ATUAL: 

LOTE 01: Tem inicio 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 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 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 2.170,88 metros quadrados. Sobre o 

descrito lote encontra-se edificado um comercio. 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA: 

LOTE 01.A: Tem inicio 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 34,68m, com azimute de 335°15’2”, até encontrar o ponto M8.1; deflete à direita e 
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segue em reta confrontando com o Lote 01.B, percorrendo a distância de 35,34m, com azimute 

de 85°27’27”, até encontrar o ponto M1.1; deflete à direita e segue em reta confrontando com o 

Lote 02, percorrendo a distância de 34,99m, com azimute de 157°12’51”, até encontrar o ponto 

M7; deflete à direita e segue em reta confrontando com a Gleba 1.1.D, percorrendo a distância de 

34,32m, com azimute de 266°36’19”, até encontrar o alinhamento predial da Rua Atílio 

Biscuola, encerrando a área de 1.141,45 metros. 

O descrito lote está situado do lado esquerdo para qual faz frente, no sentido de quem da Rua 

Izidoro Dinofre a adentra e dista 46,79m do inicio da curva formada pelo encontro dessas duas 

vias publicas. 

 

LOTE 01.B: Tem inicio no ponto M8.1, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 

Atílio Biscuola, percorrendo a distância de 46,79m, com azimute de 335°15’2”, até encontrar o 

ponto 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 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 27,87m, com azimute de 

157°12’51”, até encontrar o ponto M1.1; deflete à direita confrontando com o Lote 01.A, com a 

distância de 35,34m, com azimute de 265°27’27”, até o ponto inicial M8.1, encerrando a área de 

1.029,43 metros quadrados. Sobre o descrito lote encontra-se edificado um comercio.  

 

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, 22 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 22 de 

outubro de 2015. 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 


