
DECRETO Nº 4.337, DE 02 DE OUTUBRO DE 2015. 

 

 

Dispõe sobre o desmembramento do terreno designado lote nº 

03, destacado de maior porção da área remanescente, 

destacado da gleba 1.1E, situada no bairro Santo Antônio, 

Município de Louveira/SP, de propriedade de Celso José 

Dinofre e sua esposa Ana Rita Steck Dinofre, ou a quem de 

direito, objeto da matrícula n.º 19.123, 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, nº09/04. 

 

Considerando o que consta no procedimento administrativo nº 

03601-083/2015; 

 

Considerando ainda as disposições das Secretarias competentes; 

 

Decreta: 

 

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

designado lote nº 03, destacado de maior porção da área remanescente, destacado da gleba 1.1E, 

situada no bairro Santo Antônio, Município de Louveira/SP, de propriedade de Celso José 

Dinofre e sua esposa Ana Rita Steck Dinofre, ou a quem de direito, objeto da matrícula n.º 

19.123, expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis e Anexos de Vinhedo– SP, passando o 

lote ter a seguinte medida e descrição: 

 

SITUAÇÃO ATUAL: 

LOTE 03: Tem inicio no ponto M2, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro Dinofre 

junto à divisa com o Lote 02, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua Isidoro 

Dinofre, percorrendo a distância de 59,52m com azimute de 80°31’52” até encontrar o ponto 

M3; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 04, percorrendo a distância de 

53,87m, com azimute de 177°46’21”, até encontrar o ponto M5; deflete à direita com a distância 

de 70,00m, (confrontando com a gleba 1.1.D) até encontrar o ponto M6; deflete à direita e segue 

em reta confrontando com o Lote 02, percorrendo uma distância de 49,06m, com azimute de 

10°39’14”, até encontrar o ponto M2, inicio da descrição deste perímetro, encerrando a área de 

2.601,65 metros quadrados. Sobre o descrito lote encontra-se edificada uma casa e um barracão. 

 

SITUAÇÃO PRETENDIDA: 

LOTE 03. A: Tem inicio no ponto M2, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro 

Dinofre junto à divisa com o Lote 02, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 

Isidoro Dinofre, percorrendo a distância de 21,36m com azimute de 80°31’52” até encontrar o 

ponto M2.1; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 03.B, percorrendo a 

distância de 50,22m, com azimute de 183°39’10”, até encontrar o ponto M5.2; deflete à direita e 
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segue confrontando com a gleba 1.1.D, percorrendo a distância de 26,99m, com azimute de 

266°36’19” até encontrar o ponto M6; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 

02, percorrendo uma distância de 49,06m, com azimute de 10°39’14”, até encontrar o ponto M2, 

inicio da descrição deste perímetro, encerrando a área de 930,76 metros quadrados. Sobre o 

descrito lote encontra-se edificada uma casa e um barracão. 

O descrito lote está situado do lado direito para qual faz frente, no sentido de quem da Rua Atílio 

Biscuola adentra e dista 105,45m do inicio da curva formada pelo encontro dessas duas vias 

públicas. 

 

LOTE 03. B: Tem inicio no ponto M2.1, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro 

Dinofre junto à divisa com o Lote 03.A, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 

Isidoro Dinofre, percorrendo a distância de 19,00m com azimute de 80°31’52” até encontrar o 

ponto M2.2; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 03.C, percorrendo a 

distância de 51,85m, com azimute de 177°46’21”, até encontrar o ponto M5.1; deflete à direita e 

segue confrontando com a gleba 1.1.D, percorrendo a distância de 24,00m, com azimute de 

266°36’19” até encontrar o ponto M6; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 

03.A, percorrendo uma distância de 50,22m, com azimute de 3°39’10”, até encontrar o ponto 

M2.1, inicio da descrição deste perímetro, encerrando a área de 868,38 metros quadrados. 

 

O descrito lote está situado do lado direito para qual faz frente, no sentido de quem da Rua Atílio 

Biscuola adentra e dista 126,81m do inicio da curva formada pelo encontro dessas duas vias 

públicas. 

 

LOTE 03. C: Tem inicio no ponto M2.2, localizado no alinhamento predial da Rua Izidoro 

Dinofre junto à divisa com o Lote 03.B, segue em linha reta pelo alinhamento predial da Rua 

Isidoro Dinofre, percorrendo a distância de 19,15m com azimute de 80°31’52” até encontrar o 

ponto M3; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 04, percorrendo a distância 

de 53,87m, com azimute de 177°46’21”, até encontrar o ponto M5; deflete à direita e segue 

confrontando com a gleba 1.1.D, percorrendo a distância de 19,00m, com azimute de 266°36’19” 

até encontrar o ponto M5.1; deflete à direita e segue em reta confrontando com o Lote 03.B, 

percorrendo uma distância de 51,85m, com azimute de 357°46’21”, até encontrar o ponto M2.2, 

inicio da descrição deste perímetro, encerrando a área de 802,51 metros quadrados. 

 

O descrito lote está situado do lado direito para qual faz frente, no sentido de quem da Rua Atílio 

Biscuola adentra e dista 145,81m do inicio da curva formada pelo encontro dessas duas vias 

públicas. 

 

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, 02 de outubro de 2015. 
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NICOLAU FINAMORE JUNIOR 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

Publicado e Registrado na Secretaria de Administração em 02 de 

outubro de 2015. 

 

 

 

 

ANDRÉ LUIZ RAPOSEIRO 

Secretário de Administração 

 


