
DECRETO Nº 4.298, DE 06 DE JULHO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre a unificação dos lotes 05 e 06, da quadra “J”, do 

loteamento denominação “Residencial Quinta das Videiras”, situado 

no município de Louveira, de propriedade ARIOVALDO JOSÉ 

FINAMORE, objeto das matrículas nº 11.876 e 11.877 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 04405-

232/2015; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o projeto de unificação dos lotes 05 e 06, da 

quadra “J”, do loteamento denominação “Residencial Quinta das Videiras”, situado no 

município de Louveira, de propriedade ARIOVALDO JOSÉ FINAMORE, objeto das matrículas 

nº 11.876 e 11.877 do Cartório de Registro de Imóveis de Vinhedo/SP, conforme a situação atual 

e pretendida abaixo: 

 

SITUAÇÃO ATUAL: 

 

IMÓVEL: O Terreno constituído pelo Lote n. 05, da Quadra “J”, do loteamento denominado 

“Residencial Quinta das Videiras”, no município de Louveira/SP, que assim se descreve: mede 

15,30 de frente para a Rua Antonio Polozzi (Antiga Rua  8 ), 10,43m no fundos onde confronta 

com a Área Verde 1, 46,28m da frente aos fundos do lado direito, visto da referida rua onde 

confronta com os lotes 01,02,03 e 04 e 44,25 ao lado esquerdo onde confronta com o lote 06; 

encerrando uma área de 576,86m². Descrito lote está situado do lado direito para qual faz frente, 

no sentido de quem da Rua 3 a adentra e dista 14,43m do inicio da curva formada pelo encontro 

dessas duas vias publicas. A quadra na qual o lote esta situado é formado pela Rua 3, Rua 8, 

Área Institucional e a Área Verde 1. 

 

IMÓVEL: O Terreno constituído pelo Lote n. 06, da Quadra “J”, do loteamento denominado 

“Residencial Quinta das Videiras”, no município de Louveira/SP, que assim se descreve: mede 

15,30 de frente para a Rua Antonio Polozzi (Antiga Rua  8 ),, 10,57m no fundos onde confronta 

com a Área Verde 1, 44,25m da frente aos fundos do lado direito, visto da referida rua onde 

confronta com o lote 05 e 42,72m ao lado esquerdo onde confronta com o lote 07; encerrando 

uma área de 560,60m². Descrito lote está situado do lado direito para qual faz frente, no sentido 

de quem da Rua 3 a adentra e dista 29,73m do inicio da curva formada pelo encontro dessas duas 
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vias publicas. A quadra na qual o lote esta situado é formado pela Rua 3, Rua 8, Área 

Institucional e a Área Verde 1. 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA: 

 

IMÓVEL: O Terreno constituído pelo Lote n. 05 e Lote n. 06, da Quadra “J”, do loteamento 

denominado “Residencial Quinta das Videiras”, no município de Louveira/SP, que assim se 

descreve: mede 30,60 de frente para a Rua Antonio Polozzi (Antiga Rua 8 ),, 21,00m no fundos 

onde confronta com a Área Verde 1, 46,28m da frente aos fundos do lado direito, visto da 

referida rua onde confronta com os lotes 01,02,03 e 04 e 42,72 ao lado esquerdo onde confronta 

com o lote 07; encerrando uma área de 1.137,46². Descrito lote está situado do lado direito para 

qual faz frente, no sentido de quem da Rua 3 a adentra e dista 14,43m do inicio da curva formada 

pelo encontro dessas duas vias publicas. A quadra na qual o lote esta situado é formado pela Rua 

3, Rua 8, Área Institucional e a Área Verde 1. 

 

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 julho de 2015. 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 06 de julho de 

2015. 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração  


