
DECRETO Nº 4.416, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2016.  

 

 

Dispõe sobre o projeto de desmembramento do terreno 

designado como “Remanescente 2”, destacado de maior porção 

de uma área de terras remanescente da Gleba A, situada na 

Chácara Santa Cruz, Bairro do Leitão, no Município de 

Louveira – SP, de propriedade de Maria Vitoria Martins Cruz 

e Luiz Fernando Martins Cruz, ou a quem de direito, objeto da 

matrícula n.º 21.390, 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 

001442/2016; 

 

Considerando ainda as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

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

designado como “Remanescente 2”, destacado de maior porção de uma área de terras 

remanescente da Gleba A, situada na Chácara Santa Cruz, Bairro do Leitão, no Município de 

Louveira – SP, de propriedade de Maria Vitoria Martins Cruz e Luiz Fernando Martins Cruz, ou 

a quem de direito, objeto da matrícula n.º 21.390, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis 

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

 

SITUAÇÃO ATUAL: 

REMANESCENTE 2 (MATRÍCULA N°21.390 DO O.R.IMÓVEIS DE VINHEDO) 

Inicia no ponto A1, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana junto à 

divisa com a Gleba 1, deste ponto segue com o rumo 75°33’40”SW, confrontando com a Gleba 

A1 na distância de 115,13m até o ponto E1, neste ponto deflete à direita e segue pelo leito do Rio 

Capivarí confrontando com Estevan Steck na distância de 261,96m até o ponto 10, neste ponto 

deflete à direita e segue confrontando com a Rua Ângela Biasi Borrieiro (Área de Utilidade 

Pública da Prefeitura Municipal de Louveira) com os seguintes rumos e distâncias: 77°33’08” 

NE e distância de 7,74m até o ponto 11; neste ponto deflete em curva à direita e segue com 

ângulo central de 13°31’31”, raio de 56,44m e desenvolvimento de 13,32m até o ponto 12; neste 

ponto deflete à direita e segue com ângulo central de 2°07’15”, raio de 824,16m e 

desenvolvimento de 30,51m até o ponto 13; neste ponto deflete em curva à direita e segue com 

ângulo central de 1°13’53”, raio de 824,16m e desenvolvimento de 17,71m até o ponto 14; neste 

ponto segue com rumo de 88°14’01” SE na distância de 55,69m até o ponto 15; neste ponto 

deflete em curva à direita e segue com ângulo central de 6°28’00”, raio de 91,65m e 

desenvolvimento de 10,34m até o ponto 16; neste ponto segue com rumo de 79°15’10” SE na 
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distância de 27,99m até o ponto 17; neste ponto segue com rumo de 76°06’00” SE na distância 

de 12,64m até o ponto 18; neste ponto deflete à direita e segue pelo alinhamento da Rua 

Catharina Calssavara Caldana com rumo de 12°16’55” SE na distância de 142,61m até o ponto 

A1, início desta descrição, encerrando uma área de 28.205,72m². 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA: 

LOTE 1 

Inicia  no ponto A1, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana junto à 

divisa com a Gleba A1, deste ponto segue com o rumo 75°33’40”SW, confrontando com a Gleba 

A1 na distância de 115,13m até o ponto E1, neste ponto deflete à direita e segue pelo leito do Rio 

Capivarí confrontando com Estevan Steck na distância de 26,74m até o ponto 1 A; neste ponto 

deflete à direita com rumo de 76°29’18”NE na distância de 132,28m, confrontando com o Lote 2 

até o ponto 1B; neste ponto deflete à direita pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara 

Caldana com rumo de 12’16’55” SE na distância de 25,29m até o ponto A1, início desta 

descrição, encerrando uma área de 3.101,35m². 

 

LOTE 2 

Inicia  no ponto 1B, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana junto à 

divisa com o Lote 1, deste ponto segue com o rumo 76°29’18”SW, confrontando com o Lote 1 

na distância de 132,26m até o ponto 1 A, neste ponto deflete à direita e segue pelo leito do Rio 

Capivarí confrontando com Estevan Steck na distância de 29,15m até o ponto 2 A; neste ponto 

deflete à direita com rumo de 76°29’18”NE na distância de 145,56m, confrontando 32,96m com 

a Área Remanescente 2 e 112,60m com o Lote 3 até o ponto 3 A; neste ponto deflete à direita 

pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana com rumo de 12’16’55” SE na distância 

de 24,51m até o ponto 1B, início desta descrição, encerrando uma área de 3.338,54m² 

 

LOTE 3 

Inicia  no ponto 3 A, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana junto à 

divisa com o Lote 2, deste ponto segue com o rumo 76°29’18”SW, confrontando com o Lote 2 

na distância de 112,60m até o ponto 2B, neste ponto deflete à direita e segue com rumo de 

13°30’08” NW na distância de 18,00m, confrontando com a Área Remanescente 2 até o ponto 

3B; neste ponto deflete à direita com rumo de 76°29’18”NE na distância de 112,98m, 

confrontando 23,93m com a Área Remanescente 2 e 89,05m com o Lote 4 até o ponto 3D; neste 

ponto deflete à direita pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana com rumo de 

12’16’55” SE na distância de 18,00m até o ponto 3 A, início desta descrição, encerrando uma 

área de 2.030,23m² 

 

LOTE 4 

Inicia  no ponto 3 D, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana junto à 

divisa com o Lote 3, deste ponto segue com o rumo 76°29’18”SW, confrontando com o Lote 3, 

na distância de 89,05m até o ponto 4 A; neste ponto deflete à direita e segue com rumo de 

13°30’08” NW na distância de 34,50m, confrontando com a Área Remanescente 2 até o ponto 

4B; neste ponto deflete à direita com rumo de 76°29’18”NE na distância de 89,79m, 

confrontando 25,74m com a Área Remanescente 2 e 64,05m com o Lote 5 até o ponto 4C; neste 

ponto deflete à direita pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana com rumo de 
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12’16’55” SE na distância de 34,51m até o ponto 3 D, início desta descrição, encerrando uma 

área de 3.080,90m². 

 

LOTE 5 

Inicia  no ponto 4C, localizado no alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana junto à 

divisa com o Lote 4, deste ponto segue com o rumo 76°29’18”SW, confrontando com o Lote 4, 

na distância de 64,05m até o ponto 5 A; neste ponto deflete à direita e segue com rumo de 

13°30’08” NW na distância de 66,48m, confrontando com a Área Remanescente 2 até o ponto 14 

A; neste ponto deflete à direita e segue confrontando com a Rua Ângela Biasi Borrieiro (Área de 

Utilidade Pública da Prefeitura Municipal de Louveira) com os seguintes rumos e distâncias:  

rumo de 88°14’01” SE na distância de 19,78m até o ponto 15; neste ponto deflete em curva à 

direita e segue com ângulo central de 6°28’00”, raio de 91,65m e desenvolvimento de  de 

10,34m até o ponto 16; neste ponto segue com rumo de 79°15’10” SE na distância de 27,99m até 

o ponto 17; neste ponto segue com rumo de 76°06’00” SE na distância de 12,64m até o ponto 

18; neste ponto deflete à direita e segue pelo alinhamento da Rua Catharina Calssavara Caldana 

com rumo de 12°16’55” SE na distância de 40,31m até o ponto 4C, início desta descrição, 

encerrando uam área de 3.505,12m². 

 

ÁREA REMANESCENTE 2 

Inicia no ponto 10, localizado no  leito do Rio Capivarí, junto à divisa com  Estevan Steck, deste 

segue confrontando com a Rua Ângela Biasi Borrieiro com os seguintes rumos e distâncias: 

77°33’08” NE e distância de 7,74m até o ponto 11; neste ponto deflete em curva à direita e segue 

com ângulo central de 13°31’31”, raio de 56,44m e desenvolvimento de 13,32m até o ponto 12; 

neste ponto deflete à direita e segue com ângulo central de 2°07’15”, raio de 824,16m e 

desenvolvimento de 30,51m até o ponto 13; neste ponto deflete em curva à direita e segue com 

ângulo central de 1°13’53”, raio de 824,16m e desenvolvimento de 17,71m até o ponto 14; neste 

ponto segue com rumo de 88°14’01” SE na distância de 35,91m até o ponto 14A; neste ponto 

deflete à direita  com rumo de 13°40’08” SE na distância de 66,48m, confrontando com o Lote 5 

até o ponto 5 A; neste ponto deflete à direita  com rumo de 76°29’18” SW na distância de 

25,74m, confrontando com o Lote 4 até o ponto 4B; neste ponto deflete à esquerda com rumo de 

13°30’08” SE, na distância de 34,50m, ainda confrontando com a o Lote 4 até o ponto 4A; neste 

ponto deflete á direita com rumo de 76°29’18”SW, na distância de 23,93m, confrontando com o 

Lote 3 até o ponto 3B; neste ponto deflete à esquerda com rumo de 13°30’08” SE na distância de 

18,00m,  com o Lote 3 até o ponto 2B; neste ponto deflete à direita com rumo de 76°29’18” SW 

na distância de 32,96m, confrontando com o Lote 2 até o ponto 2 A; neste ponto deflete à direita 

e segue pelo leito do Rio Capivarí confrontando com Estevan Steck na distância de 206,07m até 

o ponto 10, início desta descrição, encerrando uma área de 13.149,58m². 

 

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. 
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Louveira, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR  

Prefeito Municipal de Louveira 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 15 de 

fevereiro de 2016. 

 

 

 

LUIS HENRIQUE SILVA SCHENEIDER 

Secretário de Administração 

 

 


