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DE SXO ÍVMJLO

Município JAgPAHIÚMA

localização ga^zstJPA 3ERRIMHA

TM6VBL i A ÁREA DE TERRAS, com 9.330,56 metros quadrados,
dentro das seguintes medidas e confrontações: inicia-se no
ponto l, cravado j unto ã divi sã com propriedade da Ferrovia
Paulista S/A •• FEPASA; dal segue com rumo de 54 ° 42 ' 00" SW,
na extensão de 45,84 m {quarenta e cinco metros e oitenta e
quatro centímetros), até encontrar o ponto 02, confrontando
nesta medida com a propriedade da Ferrovia Paulista S/A
FEPASA; dai segue com rumo de 47° 4O1 05 SE, na extensão de
127,83 m (cento e vinte c aete metros e oitenta e três
centímetros) até encontrar o ponto o3; ciai segue com rumo de
82* OO' 4O" NE e distância de 70,69 m (setenta metros e
sessenta e nove centímetros) até encontrar o ponto 04,
confrontando do ponto 02 ao ponto 04, com o remanescente da
Fazenda Serrinha, de propriedade de António Moraes Pinto
Júnior; dai segue com rumo de 22° 28' 00" NW e distância de
23,O5 m (vinte e três metros e cinco centímetros), até
encontrar o ponto O5; daí segue com rumo de 29* 03' OO" NW e
distância de 39,21 m (tr-inta e nove metros e vinte e um
centímetros) até encontrar o ponto 06; da.£ segue com rumo de
51" 53* 00" NW e distância d» 4o,15 m (quarenta metroe e
quinze centímetros) até encontrar, o ponto 07; dal segue com
rumo de 69° 54' 00" NW e distância de 21,73 m (vinte e um
metros e setenta e tr£« centímetros) até encontrar o ponto
08, confrontando do ponto 04 ao ponto 08, com a propriedade
de Francisco Parisi; daí segue com rumo de 87" 50' 00" NW e
distância de 64,9o m (sessenta e quatro metros e noventa
centímetros) até encontrar o ponto Ol, confrontando do ponto
04. ao ponto 01, com o imóvel de propriedade de Francisco
Parisi e a propriedade da Ferrovia Paulista s/A - FEPASA,
onde teve início e finda a presente descrição. -

PROPRIETÁRIOS: ANTÓNIO MORAES PINTO -JÔNIOR, Cl-RO n"
817.374-SP, CPF i\~ OO1.716.468- 00, comerciante, e sua mulher
MARIA HELOÍSA MACIEL MORAES PINTO, CI-RG n' B21.60D-SP, CPF
n° O05.834.998 72, do lar, brasileiros, residentes e
domiciliados ii<* Fazenda Serrinha, em Jaguarlúria-SP,—

REGISTRO ANTERIOR: Transcrição n" 35-277, fIs. 162, Livro
3-AL, em 16/08/1963, do Oficial de Registro de Imóveis cia
Comarca de Mogi Mirim-SP e Matricula n" 7.173, de
15/10/1967, deste Oficial.—
A Escrevente Aut* <=^ ^J—*——- -̂ -* (Claudia Regina Gonçalez)
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A Oficiala Designada; ,-̂ Llotnena de Fátima GonçalezJ

R.QJL - Em 12 de setembro de 2003.--

Ref. Prenotação n* 51.030, de 28/08/2O03.

DESAPROPRIAÇÃO: Conforme Carta de Adjudicação expedida em 26
de agosto de 2003, pela MK* Juíza de Direito ' do Foro
Distrital de Jaguariúna., desta Comarca, Exma. Sra Dra .
Suzana Jorge - de Mattia, passada noa autos da Acão
Desapropriatóiria - Processo n" 1.062/1998, requerida por
MUNICÍPIO DE JAGUARIÓNA, contra ANTÓNIO MORAES PINTO JÚNIOR
e sua mulher MARTA HEL/DÍSA MACIEL MORAES PINTO, o imóvel foi
transmitido a título de desapropriação, ao MUNTCÍPIO DE
JAQUARIÚNA, inficiriro HO CKP.7 Kub n " 4 (; . 4 l O . 8 6 6 / O C U l - 7 l , i-orn
sede na Rua Alfredo Bueno n" 1.235, em Jaguariúna-SP, pelo
valor <3e R$ 113.650,00 í cento e treze mil, seiscentos e
cinquenta reais), cujo imóvel foi declarado <3e utilidade
pública, por sentença de 26 de julho de 2002, transitada em
julgado em 04 de outubro de 2OO2. (microfilme n" 51.03O}.--

-Pr ̂ C(Claudia Regina Gonçalez)A Escrevente Aut", '

A Oficiala Designada7^- —77 » ,(-Fí.lomena de Fátima Gonçalez)

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PEDREIRA-SP
CERTIDÃO

Certifico e dou fé que a presente certidão extraída em forma reproyrjfica, nos termos do § Io do artigo 19. da Lei n°
6.015/73, é cópia autêntica da matrícula a que se refere.- Certifico mais que, a partir de 16/11/2009, o Município de
Jaguariúna, passou a jicrtrnccr à circunscriçlu imobiliária da Comarca de Jaguariúna. onde rsta certidão
deverá ser :iiii:ilisjii1:i. r^rcfcrido é verdade e douJl. Pedreira, daléfeíliora abaixo indicados -

Sibrina Dal«ocod« Machado - Eacrcvanta

AO oficiai.: s 24,04 Certidão expedida às 18:31:17 horas do dia 23/10/2014.
Ao Kitado..: Nihil Para lavTatuta de escrituras esta certidão é vãlWa por 30 dias (NSCGJSP, XIV, 12, "d").

Ao R^. Civil Hihil Código de contrate de certidão:

Total. : R9 24,04 Pedido: 66340

C«rtidto «xpadid» noa torrão» do
artigo 8° da L«i n° 11.331/2002
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