
DECRETO Nº 4.339, DE 08 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre a unificação das Glebas de Terras A1.1, A1.2 e 

A1.3, situadas no município de Louveira, de propriedade de 

ANTONIO MANOEL LOPES SANCHES, objeto das 

matrículas nºs  13.334, 13.335 e13.336, 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 

08804/2014; 

 

Considerando as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Unificação das Glebas de 

Terras A1.1, A1.2 e A1.3, situadas no município de Louveira, de propriedade de ANTONIO 

MANOEL LOPES SANCHES, objeto das matrículas nºs 13.334, 13.335 e13.336, do Cartório de 

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

 

 

 

SITUAÇÃO ATUAL: 

 

Gleba A1.1: (A Hum.Hum), Constituída de parte da Gleba A1 (A Hum), com a seguinte 

descrição: inicia no ponto 07, situado na alinhamento da Rua Atílio Biscuola; daí segue 170,00m 

(cento e setenta metros) em reta, até o ponto 06, confrontando com a propriedade de Oswaldo 

Daroz e outros; daí deflete á esquerda e segue 32,20m (trinta e dois metros e vinte centímetros) 

em reta, até o ponto 6A, confrontando com a propriedade de Oswaldo Daroz e outros; daí deflete 

a esquerda e segue 122,80m (cento e vinte e dois metros e oitenta centímetros) em reta, até o 

ponto 7B, confrontando com a Gleba A1.2; daí deflete a direita e segue 20,00m (vinte metros) 

em reta, até o ponto 7A, confrontando com a Gleba A1.2; daí deflete á esquerda e segue 54,65m 

(cinquenta e quatro metros e sessenta e cinco centímetros) em reta, até o ponto 07, inicial, 

confrontando com a Rua Atílio Biscuola, encerrando a área de 5.203,00 m² (cinco mil, duzentos 

e três metros quadrados); imóvel esse inscrito sob o nº 41134.42.21.05023.00010, no cadastro de 

contribuintes da Prefeitura de Louveira. 

 

Gleba A1.2 (A Hum .Dois), Constituída de parte da Gleba A1 (A Hum),  com a seguinte 

descrição: inicia no ponto 7A, situado no alinhamento da Rua Atílio Biscuola; daí segue 20,00m 

(vinte metros) em reta, até o ponto 7B, confrontando com a Gleba A1.1; daí deflete á esquerda e 

segue 122,80m (cento e vinte e dois metros e oitenta centímetros) em reta, até o ponto 6A, 
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confrontando com a Gleba A1.1; daí deflete á esquerda e segue 26,30m (vinte e seis metros e 

trinta centímetro) em reta, até o ponto 05, confrontando com a propriedade de Oswaldo Daroz e 

outros; daí deflete á esquerda e segue 11.58m (onze metros e cinqüenta e oito centímetros) em 

reta, até o ponto 5A, confrontando com a Cecília Daroz Mosca; daí deflete á esquerda e segue 

98,27m (noventa e oito metros e vinte e sete centímetros) em reta, até o ponto 7D, confrontando 

com a Gleba A1.3; daí deflete á direita e segue 20,00m (vinte metros) em reta, até o ponto 7C, 

confrontando com a Gleba A1.3; daí deflete á esquerda e segue 45,50m (quarenta e cinco metros 

e cinqüenta centímetros) em reta, até o ponto 7A, inicial, confrontando com a Rua Atílio 

Biscuola, encerrando a área de 5.024,70 m² (cinco mil e vinte quatro metros e setenta decímetros 

quadrados); imóvel esse inscrito sob o nº 41134.42.21.05023.0001, no cadastro do contribuinte 

da Prefeitura de Louveira.  

 

Gleba A1.3 (A Hum. Três), Constituída de parte da Gleba A1 (A Hum), com a seguinte 

descrição: inicia no ponto 7C, situado no alinhamento da Rua Atílio Biscuola; daí segue 20,00 m 

(vinte metros) em reta, até o ponto 7D,  confrontando com a Gleba A1.2; daí deflete á esquerda e 

segue 98,27 m (noventa e oito metros e vinte e sete centímetros) em reta, até o ponto 5A, 

confrontando com a Gleba A1.2; daí deflete á esquerda e segue 55,08 m (cinqüenta e cinco 

metros e oito centímetros) em reta, até o ponto 4B, confrontando com a propriedade de Cecília 

Daroz Mosca; daí deflete á esquerda e segue 48,08 m (quarenta e oito metros e oito centímetros) 

em reta, até o ponto 4C, confrontando com a Gleba A2 de Luiz Mosca; daí deflete á direita e 

segue 32,88 m (trinta e dois metros e oitenta e oito centímetros) em reta, até o ponto 3C, 

confrontando com a Gleba A3, de propriedade da Prefeitura Municipal de Louveira; daí  deflete 

á esquerda e segue 58,65 m (cinqüenta e seis metros e sessenta e cinco centímetros) em reta, até 

o ponto 7C, inicial, confrontando com a Rua Atílio Biscuola, encerrando a área de 5.169,30 m² 

(cinco mil, cento e sessenta e nove metros e trinta decímetros quadrados);  imóvel esse inscrito 

sob nº 41134.42.21.05023.00012, no cadastro de contribuintes da Prefeitura de Louveira. 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA 

 

Gleba A1 – Inicia no ponto 1, situado no alinhamento da Rua Atílio Biscuola; daí segue  

170,00m (cento e setenta metros) em reta, até o ponto 2, confrontando com a propriedade de 

Oswaldo Daroz e outros; daí deflete a esquerda e segue 58,50m (cinqüenta e oito metros e 

cinqüenta centímetros) em reta, até o ponto 3, confrontando com a propriedade de Oswaldo 

Daroz e outros, daí deflete a esquerda e segue 66,66m (sessenta e seis metros e sessenta e seis 

centímetros) em reta, até o ponto 4, confrontando com a propriedade de Cecília Daroz Mosca, 

daí deflete a esquerda e segue 48,08m (quarenta e oito metros e oito centímetros) em reta, até o 

ponto 5, confrontando com a propriedade de Luiz Mosca, daí deflete a direita e segue 32,88m 

(trinta e dois metros e oitenta e oito centímetros) em reta, até o ponto 6, confrontando com a 

propriedade de Prefeitura Municipal de Louveira, daí deflete a esquerda e segue 158,80m (cento 

e cinqüenta e oito metros e oitenta centímetros) em reta, até o ponto 1, inicial, confrontando com 

a Rua Atílio Biscuola, encerrando a área de 15.397,00 m² (quinze mil, trezentos e noventa e sete 

metros quadrados). 

 

 

Art. 2º Fica autorizado o registro perante o Cartório competente, 
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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, 08 de outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 08 de 

outubro de 2015. 

 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 

 

 


