
DECRETO Nº 4.461, DE 06 DE MAIO DE 2016. 
 

 

Dispõe sobre a unificação dos terrenos constituídos pelos lotes 

nº 14 e 15, ambos da Quadra “A”, do loteamento denominado 

“Jardim Niero”, situado no Município de Louveira - SP, de 

propriedade de Adriano Luiz Nichi e Raquel Stech Nichi, 

objeto das matrículas nºs 2.407, 2.408, do Cartório de Registro 

de Imóveis de Vinhedo/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 

002235/2016; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de a unificação dos terrenos 

constituídos pelos lotes nº 14 e 15, ambos da Quadra “A”, do loteamento denominado “Jardim 

Niero”, situado no Município de Louveira - SP, de propriedade de Adriano Luiz Nichi e Raquel 

Stech Nichi, objeto das matrículas nºs 2.407, 2.408, do Cartório de Registro de Imóveis de 

Vinhedo/SP, conforme a situação atual e pretendida abaixo: 

 

SITUAÇÃO ATUAL  

 

LOTE 14 – QUADRA A – MATRÍCULA 2.407 

 

O terreno constituído pelo lote nº 14, da quadra “A”, do loteamento denominado “Jardim 

Niero”, situado no perímetro urbano do Município de Louveira, que assim se descreve: mede 

10.00 m de frente para a Rua Armando Steck, igual medida nos fundos (confrontando com o lote 

24), da frente aos fundos, em ambos os lados, me 30.00 m (confrontando do lado esquerdo de 

quem da referida Rua olha para o imóvel com o lote nº 13 e do lado direito com o lote nº 15), 

encerrando a área de 300.00 m
2
. 

 

 

LOTE 15 – QUADRA A – MATRÍCULA 2.408 

 

O terreno constituído pelo lote nº 15, da quadra “A”, do loteamento denominado “Jardim 

Niero”, situado no perímetro urbano do Município de Louveira, que assim se descreve: mede 

10.00 m de frente para a Rua Armando Steck, igual medida nos fundos (confrontando com o lote 

23), da frente aos fundos, em ambos os lados, mede 30.00 m (confrontando do lado esquerdo de 
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quem da referida Rua olha para o imóvel com o lote nº 14 e do lado direito com o lote nº 16), 

encerrando a área de 300.00 m
2
. 

 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

LOTE 14/15 - QUADRA A 

 

O terreno constituído pelo lote nº 14/15, da quadra “A”, do loteamento denominado “Jardim 

Niero”, situado no perímetro urbano do Município de Louveira, que assim se descreve: mede 

20.00 m de frente para a Rua Armando Steck, igual medida nos fundos (confrontando com os 

lotes 23 e 24), da frente aos fundos, em ambos os lados, mede 30.00 m (confrontando do lado 

esquerdo de quem da referida Rua olha para o imóvel com o lote nº 13 e do lado direito com o 

lote nº 16), encerrando a área de 600.00 m
2
. 

 

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, 06 de maio de 2016. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 06 de 

maio de 2016. 

 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 

 


