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quadrados.

desmembrada
do Sítio São Sebastião, com
a
seguinte
descrição : tendo seu início rio ponto 1 , cravado na divisa da
propriedade
da
Prefeitura
Municipal
de
iTaguariúna,
anteriormente António Moraes Pinto Júnior, com a propriedade
da Ferrovia Paulista S. A. FEPASA, anteriormente Companhia
Mogiana de Estradas de Ferro. Daí segue na extensão de
21,95tn (viriLe e um metros e noventa e cinco centímetros) ,
com rumo de 6 • 35 ' 31 " NW, até encontrar o ponto A,
confrontando nesta medida com a propriedade de Ferrovia
Paulista S .A
• FEPASA; do ponto A, segue na extensSo d«
78,66m
(setenta
e oito metros e
sessenta
e
seis
centímetros) , com rumo de 87" 19' 01" NE, até encontrar o
ponto B; daí segue ria extensão de 84 , 75m (oitenta e quatro
metros e setenta e cinco centímetros) , com rumo de 80" 48'
20 " SE, até encontrar o ponto C; daí segue na extensão de
63,9Om
(sessenta e três metros e noventa centímetros), com
rumo de 23 " 17 ' 38" SE, até encontrar o ponto Cl ,- daí
segue
na extensão de 34 , 35m (trinta e quatro metros e trinta e
cinco centímetros) , com rumo de 5" 40 ' O€ SW, até
encontrar
o ponto D; daí segue na extensão de 38,31m (trinta e oito
rr.etjros o trinta e um centímetros) . com rumo de 62° 59' 35"
SW, até encontrar o ponto E; daí segue na extensão de 23,36m
(vinte e três metros e trinta e seis centímetros ) , com rumo
de 68 " 07' 25" NW até encontrar o ponto 4 , confrontando do
ponto A ao ponto 4 , com o remanescente do Sitio São
Sebastião, de Zelinda Zanelatto Parizi e Outros . Do ponto 4
segue na extensão de 23 , Obm (vinte e três metros e cinco
centímetr-os) com mmo de 22 " 27 ' 59 " NW até encontrar o
ponto OS,- daí segue na extensão de 39,21m (trinta e nove
metros e vinte e um centímetros) com rumo de 29" 02' 59" NW
ate encontrar o ponto 06 ; dai segue na extensão de 40 , 15m
(quarenta metros e quinze centímetros) , com rumo de 51° 52'
59" NW, ate encontrar o ponto 07,- daí segue na extensão de
21,73m (vinte e/ um metros e setenta e três centímetros) corn
rumo de 69" 54' OO" NW, até encontrar o ponto 089 ; daí segue
na extensão de 45 , 76m (quarenta e cinco metros e setenta e
seis centímetros) com rumo de 87* 5O' OO" KW até encontrar o
pnnto OT , onde Leve início esta descrição, confrontando
do
ponto 05 ao ponto 01 com a propriedade da Prefeitura
Municipal de Jaguaritina , anteriormente António Moraea Pinto
(continua no varão)
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PROPRIETÁRIOS: ZELINDA ZANBLATTO, Cl-RG n° X7.760.084, CPF
n"
102.143.35B-60, brasileira, viúva, do lar,
residente e
domiciliada em Jaguariúna-SP, no Sítio São Sebastião; PLÍNIO
PARIZIO,
CI-RG n°
4.338.567-SP, CPF n"
Q73.876.958-49,
pro£essor,
e sua.mulher JANEI APARECIDA PICELLI PARIZIO,
CT-RG n"
9.388.OOO SP, gerente industrial, brasileiros,
casados
sob o regime da comunhão universal
de
bens,
anteri ormente
à vigência da Lei n° 6.515/77,
residentes e
domiciliados em i7aguariúna-SP, na Rua Alfredo Ehgler ri0 232;
VALENTINO
PARIZI,
CT-RG
n»
14.640.9O6-SP,
CPF
11"
129.846.398-04, agricultor, e sua mulher
MARIA TERESA
P2NTEADO
PARIZI,
CI-RG
n"
14 . 103 . 135-SP,
CPF
n"
129.846.398-O4, do lar, brasileiros, casados sob o regime da
comunhão universal de bens, anteriormente ã vigSneia da Lei
n° 6.515/77, residentes e domiciliados em Jacyuariúna-SP, no
Sítio SãO
Sebastião;
ROMILDA PARIZI TONINT, CI-RG
n"
15.853.147-SP, do lar, e seu marido ALCIDES TONINI, Cl RG n*
7,321.853,
CPF n" 517.453.648-20, aposentado,
brasileiros,
casados
sob o regime
da comunhão univer-aal de
bens,
anteriormente ã vigência da Lei n° 6.515/77,
residentes e
domi c-i l iados em Campinas - SP, na Rua Leopoldo Amaral n"
12 8,
Vila
Marieta; DORVAL PARIZIO, CPF n°
623.822.O98-B7, do
comércio,
e sua mulher IRENK TON1H1 PARIZIO,
CI-RG n°
21- 126.787-SSP/SP,
CPF
n°
119.252.828-05,
do
lar,
brasileiros,
casados sob o regime da Comunhão universal de
bens,
anteriormente ã vigência
da Lei
n°
6.515/77,
residentes e domiciliados em JaguariGna-SP, na Avenida Lauro
de Carvalho n" 203; CECÍLIA PARISI, CI-RG n° 9.180,920, CPF
n"
068.670.458-47, brasileira, solteira, maior,
do lar,
residente
e domiciliada em Jaguariúna SP, no Sítio São
Sebastião;
OSVALDO PARIZI,
CI-RG n° 14.103.091, . CPF
n°
623.819.628-91,
industriar Io, e sua mulher- ALICE
BUENO
PARIZI.
CI-RG n e 24.764.537-0, CPF n°
083.630:198-29, do
l ar, braailciros, casados sob o regime da comunhão universal
de bens,
anteriormente
à vigência da L,ei n°- €. 515/77,
residenr.es
e domiciliados em Jaguar iúna-SP, na* Rua Alfredo
Engle-r
n°
365; VANDA PARIZI, CI-RG n°
9.18O.921,
CPF
n"
068.552.218-07,
brasileira,
solteira,
maior,
.do
lar,
residente
e
domiciliada
em Jaguariúna-SP,
no
SlLio
São

Sebastião;
a. 955. 737,

MARIA RESINA PARISI MONTANHEIRO, CI-RG
n°
do lar, e seu marido ATALIBA MONTANHEIRO, CI-RG

n"
5 . 666.922-SP, CPF
n*
234 . 159.758-OO,
comerciante,
brasileiros, casados sob o regime da comunhão universal de
bens,
anteriormente
ã vigência da Lei
n°
6.515/77,
residentes e domiciliados em Campinas-SP, na Rua
r.uiza
de
Gusmão n°
131, Vila Nogueira;
JUPITH PARIZI.
CI-RG n"
(continua na ficha. 02)
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9 . 1BO . 922, CPF n°
068. 418. 478-81, bracileira,
s otei
lera,
maior, do lar, residente e domiciliada em Jaguariúna- SP , no
Sítio São Sebastião; MARLI PARXSX DA COSTA, Cl -RG n"
7.548.717,
CPF 11 " 850.772.538-70, professora, e seu
marido
JOSÉ AUGUSTO DA
COSTA, OT -3G n"
3 . 927 . 393 -SP,
CPF
n°
061. 532. 2-18-19, medi co, brasl lei r os, casados sob o regime da
comunhão unive-rsal de bens; na vigência da Lei n"
6-51 5/77,
conforme
escritura, de pacto antenupcial registrada
sot> n°
491,
fls. 180, no Livro
3 -Auxiliar,
deste
Oficial ,
residentes e domiciliados em Jaguariúna-SP, na Kua Cândido
Bueno n" 1 .073, apartamento 2.
'
REGXSTRQ ANTERIOR : Transcrição n 1 17.782, Livro 3-V, fls.
36 , de
12 de dezembro de 1952 , do Oficial de Registro
de
T move i e da Comarca d*v Mocji Mi rim- SP ; e R . O l /M . 4.086, em
19
de maio de 1986 , de s 4 es Oficial .

A Oficiala Designada"

í-lomena cie Fátima Gonçalez)

R.01 - Em 15 de janeiro de 2004.
He£. Prenotacão n" 52 . 075, de 06 de janeiro de 2004 .
DESAPROPRIAÇÃO:
Conforme Carta de Adjudicação, expedida em
23 de dezembro de 2OO3, pela MM' Juíza de Direito
do Foro
de aacruariúna, desta Comarca, Estma.
Sra. Dra.
Jory e d.e Ma L L ia., pás sada no a autos da Ac ao
de
Desapropriação, requerida. pelo MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA,
contra
ZELINDA ZANELATO; PLÍNIO PARÍZIO e eua mulher JANEI
APARECIDA PICELLI PARÍZIO; VALENTINO PARTZI e sua mulher
MARTA
TRRRSA PKNTRATX5 PA.RT7T; ROMILDA PARIZI TONINI
e
seu
marido ALCIDES TONINT; DURVAL PARÍZIO
e sua mulher
IRENE
TONINI PARIZIO; CECÍLIA PARISI; OSVALDO PARIZI o sua
mulher
ALICE BUENO PARIZI; VANDA
PARIZI; MARIA REGINA
PARISI
MONTANHEIRO t; aeu marido ATALIBA MAN T AN Htí l RO ; JCJDITH PARTZT;
MAR1.I PARISI DA COSTA e seu marido JOSÉ AUGUSTO DA
COSTA,
Processo n" 122/2003, o imóvel foi transmitido a titulo de
desapropriação,
ao MUNICÍPIO DE JAGUARXtJNA.
inscrito
no
CNPJ
sob n a 46 . 410 . 866/0001-71,
com sede na Rua Alfredo
Bueno íi"
l. 23 b,
em Jaguariúna- SP, pelo valor de
R$
160.129/2O {cenro e sessenta mil, cento e vinte e nove reaie
e vinte centavos), conforme setença de 10 de março de 2O03,
transitada em julgado em 25 de junho de 2003,
euj o imóvel
foi declarado de utilidade pública
c prestar-se á para
preservação da salubridade públioa, através do decreto n"
2.180, de 24 de dezeíi^ro de 20O2 . (microf ilm« n = 52 . Q75) ,
A Oficiala Designada
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Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira - SP
CERTIDÃO
Certifico e dou fé que a presente certidão extraída em forma repiográfica, nos lermos do § 1°. do artigo 19, da Lei n" 6 015f73, é cópia autêntica
da matricula a que se rafara. Certifico mais que, • partir da 16/11/2009, o Município da Jaguar í ima, panou a pertencer ã circunscrição
iKiobiliana da Comarca de Jaguariúna, onde esta certidão deverá ser atualizada. O referido é verdade e dou fé. Pedreira,
dala e hora abaixo indicados.

Ao Ofioiai.: S$ 24,04 Certidão expedida às 16:27:33 horas do dia 23/10/2014.
Ao lutado..: RS Nihil
Para lavratura de escritura» esta certidão é válida por 30 dias (NSCGJSP, xrv, 12, "d").
Ao IP1SP. . . : R$ Nihil
Ao R«g. Civil RS Nihll Códi0o de controle de certidão:
Ao Trib.JUot R3 Nihil
Total......: R$ 24,04 Pedido: 66340
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Sabrina Delecrode Machado
Escrevente Autorizada
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