
 

 

DECRETO Nº 4.306, DE 30 DE JULHO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento e a unificação das glebas de 

terras, situadas no bairro Santo Antonio, no Município de 

Louveira, designadas como “Gleba A” e “Gleba B”, a primeira 

de gleba, de propriedade de: Ginaldo Teixeira Magalhães, Sueli 

Cardoso Magalhães, e a segunda gleba de propriedade de: 

Yara Mônica Cavalli Michelin, Almir Michelin, Aguinaldo José 

Cavalli, Sílvia Adriana Aparecida Dias Cavalli, William 

Roberto Vicente e Silvana Cavalli Vicente, ou a quem de 

direito, objetos das matrículas n.ºs 14.318 e 14.319, 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, nº 09/04. 

 

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 

05215-016/2015; 

 

Considerando ainda as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o projeto de desmembramento e a unificação 

das glebas de terras, situadas no bairro Santo Antonio, no Município de Louveira, designadas 

como “Gleba A e Gleba B”, a primeira de gleba, de propriedade de: Ginaldo Teixeira Magalhães 

e Sueli Cardoso Magalhães, e a segunda gleba de propriedade de: Yara Mônica Cavalli Michelin, 

Almir Michelin, Aguinaldo José Cavalli, Sílvia Adriana Aparecida Dias Cavalli, William 

Roberto Vicente e Silvana Cavalli Vicente, ou a quem de direito, objetos das matrículas n.ºs 

14.318 e 14.319, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, 

passando as glebas a ter as seguintes medidas e descrições: 

 

SITUAÇÃO ATUAL 

GLEBA “A” (MATRÍCULA N°14.318 DO O.R.IMÓVEIS DE VINHEDO) 

Tem início no ponto A, junto à Avenida José Laércio Bevilaqua e distante 39,00m da Rua João 

Verardo, do ponto A, segue pelo alinhamento dessa Avenida por uma distância de 13,25m com 

rumo de 42°47’48” SW até o ponto H, daí vira à direita segue confrontando com propriedade de 

Clóvis Geraldo Cavalli e sua mulher Maria José Gothardi Cavalli e filha Ana Maria Cavalli por 

uma distância de 43,34m e rumo de 53°07’NW até o ponto G1; daí vira à direita e segue com 

rumo de 58°24’03” NE, confrontando com a Gleba B, propriedade de Willian Roberto Vicente e 

Silvana Cavalli Vicente por uma distância de 12,90m até o ponto B1; daí vira à direita , segue 

confrontando com propriedade de Silvério Cavalli e sua mulher, Osvaldo Cavalli e sua mulher, 

José Antonio Cavalli e sua mulher e Pedro Kertes e sua mulher por uma distância de 39,74m até 

o ponto inicial A, encerrando uma área de 537,29m². 
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GLEBA “B” (MATRÍCULA N°14.319 DO O.R.IMÓVEIS DE VINHEDO) 

Tem início no ponto 1, junto à travessa da Rua João Verardo (Servidão de Passagem Av.1) e 

distante 46,50m da Rua João Verardo, do ponto 1, segue por essa travessa com rumo 19°48’04” 

SW por uma distância de 15,00m até o ponto  4, daí segue esquerda confrontando com Clóvis 

Geraldo Cavalli e sua mulher Maria José Gothardi Cavalli e filha Ana Maria Cavalli com rumo 

de 53°07’SE e distância de 37,49m, até o ponto G1; daí vira à esquerda segue confrontando com 

a Gleba A de propriedade de Yara Mônica Cavalli Michelin e Almir Michelin com rumo de 

58°24’03” NE por uma distância de 12,90m até o ponto B1; daí vira à esquerda segue 

confrontando  com propriedade de Silvério Cavalli e sua mulher, Osvaldo Cavalli e sua mulher, 

José Antonio Cavalli e sua mulher e Pedro Kertes e sua mulher, com rumo de 53°10’ NW por 

uma distância de 47,61m até o ponto inicial 1, encerrando uma área de 568,84m².Av.1 A Gleba 

descrita foi beneficiado por uma SERVIDÃO DE PASSAGEM de 4,00m de largura. 
 

SITUAÇÃO INTERMEDIÁRIA 

ÁREA À SER DESMEMBRADA DA GLEBA “B” E ANEXADA À ÁREA “A” 

Tem início no ponto G1, na divisa com propriedade de Clóvis Geraldo Cavalli e sua mulher 

Maria José Gothardi Cavalli e filha Ana Maria Cavalli,  segue, confrontando com a Gleba A de 

propriedade de Yara Mônica Cavalli Michelin e Almir Michelin com rumo de 58°24’03” NE por 

uma distância de 12,90m até o ponto B1; daí vira à esquerda segue confrontando  com 

propriedade de Silvério Cavalli e sua mulher, Osvaldo Cavalli e sua mulher, José Antonio 

Cavalli e sua mulher e Pedro Kertes e sua mulher, com rumo de 53°10’ NW por uma distância de 

4,58m até o ponto B1A; daí vira à esquerda e segue com rumo 54°02’12’ SW , confrontando 

com a Gleba B, propriedade de William Roberto Vicente e Silvana Cavalli Vicente, por uma 

distância de 12,85m até o ponto G1A; daí vira à esquerda  e segue confrontando com 

propriedade de Clóvis Geraldo Cavalli e sua mulher Maria José Gothardi Cavalli e filha Ana 

Maria Cavalli com rumo 53°07’ SE e distância de 3,72m até o ponto G1 inicial , encerrando uma 

área de 52,70m². 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

GLEBA “A”  

Tem início no ponto A, junto à Avenida José Laércio Bevilaqua e distante 39,00m da Rua João 

Verardo, do ponto A, segue pelo alinhamento dessa Avenida por uma distância de 13,25m com 

rumo de 42°47’48” SW até o ponto H, daí vira à direita segue confrontando com propriedade de 

Clóvis Geraldo Cavalli e sua mulher Maria José Gothardi Cavalli e filha Ana Maria Cavalli por 

uma distância de 47,06m e rumo de 53°07’NW até o ponto G1A; daí vira à direita com rumo de 

54°02’12” NE, confrontando com a Gleba B, propriedade de William Roberto Vicente e Silvana 

Cavalli Vicente por uma distância de 12,85m até o ponto B1A; daí vira à direita , segue 

confrontando com propriedade de Silvério Cavalli e sua mulher, Osvaldo Cavalli e sua mulher, 

José Antonio Cavalli e sua mulher e Pedro Kertes e sua mulher por uma distância de 44,32m até 

o ponto inicial A, encerrando uma área de 589,99m² 

 

GLEBA “B” (MATRÍCULA N°14.319 DO O.R.IMÓVEIS DE VINHEDO) 

Tem início no ponto 1, junto à travessa da Rua João Verardo e distante 46,50m da Rua João 

Verardo, do ponto 1, segue por essa travessa com rumo 19°48’04” SW por uma distância de 

15,00m até o ponto  4, daí segue à esquerda confrontando com Clóvis Geraldo Cavalli e sua 

mulher Maria José Gothardi Cavalli e filha Ana Maria Cavalli com rumo de 53°07’SE e 

distância de 33,77m, até o ponto G1A; daí vira à esquerda segue confrontando com a Gleba A de 
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propriedade de Yara Mônica Cavalli Michelin e Almir Michelin com rumo de 54°02’12” NE por 

uma distância de 12,85m até o ponto B1A; daí vira à esquerda segue confrontando  com 

propriedade de Silvério Cavalli e sua mulher, Osvaldo Cavalli e sua mulher, José Antonio 

Cavalli e sua mulher e Pedro Kertes e sua mulher, com rumo de 53°10’ NW por uma distância de 

43,03m até o ponto inicial 1, encerrando uma área de 516,14m². Av.1 A Gleba descrita foi 

beneficiada por uma SERVIDÃO DE PASSAGEM de 4,00m de largura. 
 

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, 30 de julho de 2015. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 30 de 

julho de 2015. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração  
 


