
Câmara Municipal de Jaguariúna
SECRETARIA

Processo N' çélli Exercício de

ASSUNTO

\

AUTUACAO

Aos diasdomês ; de20 ,nestacidadedeJaguariúna,
na Secretaria da Câmara Municipal, autuo o processo acima referido como adiante se vê.
Do que para constar, faço este termo.
Eu, - - , Secretário. a subscreve



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

PROJ ETO DE LEIN'ça3 2#2020

l)enominação de »ia Pública e dá outra
providências.

A Câmara Municipal de Jaguariúna aprova

Art. ]' - A via pública inscrita no Decreto n' 3.459, de 03 de
agosto de 20] 6, passa a ser denominada "Rua DOMINGOS PINTO CATÃO".

Art. 2' - A via pública inscrita no Decreto n' 4.195, de 15 de julho
de 2020, passa a ser denominada "Rua JOAQUIM PINTO CATÃO".

Aít. 3' - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogando-se as disposições em contrário

Art. 4' - Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria

Câmara Municipal de Ja 10 de agosto de 2020
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Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

JUSTIFICATIVA

A presente propositura deverá ser aprovada pelos nobres Pares

em virtude de seu relevante interesse público, senão víamos

Assim sendo, faz-se necessária a alteração da denominação

daquele trecho passando-se a se chamar Rua Joaquim Pinto Catão e Domingos

Pinto Catão, conforme disposição legalsupra.

Segue anexo bio@aâa e decretos municipais que dão supedâneo a

presente propositura (doc.anexo)

Sendo assim, espero a aprovação do presente prometo de lei pelos

Nobres Pares.

Câmara Munícipalde Jaguariúna, 10 de agog] le 2020

VEREADOR WALTE
Presidente da Câml

E CAMARGO
il $Íe Jaguariúnaun

Rua Cel. Amâncio Bueno. 446 -- Centro -- Jaguariúna/SP - Telefone (19) 3867- 4336
E-MAIL -- ver.tozzi@jaguariuna .sp.leg. br
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DECRETO N?4.195, de 15 dejulho de 2020

Dispõe sobre &leclaracão de vi
de circulação conhecida oor "estrada do
morro do Catão" como bem de uso
comum do oovo. e dá outras
orovidências

MARCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Preceito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc., no uso de suas atribuições legais,

Considerando que a via de circulação costumeiramente chamada de "estrada do

morro do Catão", neste Município, tomou-se pública pela contínua e notória destinação ao uso

comum do povo, porquanto, de há muito tempo é aberta à utilização para todos os membros da

coletividade - z/// z//zfvers/;

Considerando, ainda, que todas as áreas de circulação abertas à utilização pública

são bens de uso comum do povo, eis que adquirem esse caráter de comunidade, de uso coletivo,

de unção própria do povo, e, portanto, integram-se no domínio público pela só destinação ao

uso indiscriminado do povo, dispensando qualquer registro imobiliário ou titulação formalpara o

reconhecimento dessa dominialidade(cf Hely Lopes Meirelles, "Direito Municipal Brasileiro'

Ed. Malheiros, 16' edição, 2008, p. 5S7);

Considerando, finalmente, o contido nos autos do Protocolo PMJ n' 008384/2020,

DECRETA
Art. I' Fica declarada como bem de uso comum do povo, por destinação, a via de

circulação, desde logo, classificada como Estrada Municipal, conhecida por "estrada do morro

do Catão", com aproximadamente 1.586,93 metros lineares, com a seguinte descrição:

Inicia no cruzamento da Avenida Antõnio Pinto Catão, segue em linha neta numa

distância de 609,67 metros lineares, daí deflete a esquerda e segue em linha reta numa distância

de 505,65 metros lineares, conãonta com estrada Mariana Queiroz Carão, daí deflete direita e

segue em linha reta numa distância de 471,61 metros lineares até o ponto anal, a esquerda onde

encontra as caixas d'águas de Prefeitura Municipal de Jaguariúna, com largura da via de
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circulação de 14,00 metros, totalizando num total de 1.586,93 metros lineares de extensão da via

de circulação."

Art. 2' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 15 dejulho de 2020.

MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS
Preceito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo,

na data supra

VALDIR ANTONIO PARISI
Secretário de Govemo



BIOGRAFIA DO SR. JOAQUIM POINTO CATÃO

Joaquim Pinto Catão , nasceu no dia 10 de setembro de 1925, na cidade de Jaguariúna, filho
primogênito de Antõnio Pinto Catão e Mariana Queiroz Catão.
Aos 19 anos de idade Joaquim casou-se com Guiomar Telef Catão com quem teve IO
filhos,(Glória, Antonio Carlos, Cecília, Pedra, rosé, Vicente, Cristovão, Mana de Fátima, Mana
Madalena e Mana Claudia), 31 netos, 29 bisnetos e 3 tataranetos
Quando jovem trabalhou agricultor e residia no bairro Capotuna, na data de 1945 foi chamado
para trabalhar no exército, na função de motorista de caminhão em 1948, voltou para
Jaguaríúna, onde continuou trabalhando na agricultura onde plantava e vendia suas frutas no
Ceasa em São Pauta

Com o passar dos anos Joaquím conseguiu montar uma olaria de tijolos batido a mão e com
passar do tempo ele e seus filhos montaram uma cerâmica de tijolos no bairro Vargeão hoje
chamada Cerâmica São Pedro.
Joaquim faleceu no ano de 2014 com 88 anos e seu sonho seria completar 90 anos
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DECRETO N' 3.459, de 03 de agosto de 2016

Dispõe sobre declaração de utilidade
pública. para
de um imóvel aue consta oertencer a
AGOSTINHO PINllQ CATAO e Outros
com usuâuto vitalício a Antonia Colombini
Catão

TARCISIO CLETO CHIAVEGATO, Preceito do Município de Jaguariúna,

Estado de São Paulo etc., no uso de suas atribuições legais, e com apoio no Decreto-Lei Federal

n' 3.365, de 21 dejunho de 1941,

DECRETA

Art. I' Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável

ou judicial, pane de uma gleba de terras situada na proximidade da Rua Maranhão, em

Jaguariúna-SP, cujo imóvelfai denominado como "Sítio São Domingos", com 3.656,69 m'(três

mil, seiscentos e cinquenta e seis metros e sessenta e nove centímetros quadrados), que consta

pertencer a Agostinho Pinto Cotão e Outros, com reserva de usuâuto vitalício a Antonia

Colombini Cotão, matriculada, em área maior, sob n' 18.270, no OHlçial de Registro de Imóveis

da Comarca de Pedreira -- SP, cadastrado no INCRA sob n' 610.151.024.392-0, com a seguinte

descrição:

DOEU.IN(;OS' : Com área de 3.656,69m:, tem a seguinte descrição: "Inicia-se no ponto 43,

cravado na divisa entre o prolongamento da avenida Alexandre Marion(anteriormente

propriedade de Joaquim Pinto Catão e outros) e o imóvel de propriedade de Gene Pinto Catão

Rivaben; daí segue na extensão de 14,00m, com rumo de 70' 39' 20" SE-NW, até encontrar o

ponto 43A, confrontando do ponto 43 ao ponto 43A com o prolongamento da avenida Alexandre

Marion(anteriormente propriedade de Joaquim Pinto Calão e outros); daí deílete à direita e

segue na extensão de 215,50m com rumo de 20' 39' 20" SW-NE, até encontrar o ponto 66A,

confrontando do ponto 43A ao ponto 66A com o Remanescente do Imóvel Denominado "Sítio

São Domingos"; daí deflete à direita e segue na extensão de 16,50m com rumo de 35' 39' 20"

SE-NW até encontrar o ponto 66, confrontando do ponto 66A ao ponto 66 com a propriedade de

lida Camata Catão; daí deflete à direita e segue na extensão de 207,60m(duzentos e sete metros
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e sessenta centímetros) com rumo de 20' 39' 20" NE-SW, até encontrar o ponto 43, onde teve

início esta descrição, confrontando do ponto 66 ao ponto 43 com a propriedade de Gene Pinto

Carão Rivaben

GLEBA REMANESCENTE DO IMÓVEL, DENOMINA QI:SINO SÃO DOMWGOS"

Com área de 22.876,31m:, tem a seguinte descrição: "Tem seu início no ponto 43A, cravado na

divisa entre o prolongamento da avenida Alexandre Marion(anteriormente propriedade de

Joaquim Pinto Catão e outros) e a G]eba "A", desapropriada do imóvel denominado "SITIO

SAO DOMINGOS"; daí segue na extensão de 96,00m, com rumo de 70' 39' 20" SE-NW, até

encontrar o ponto 44, confrontando do ponto 43A ao ponto 44 com o prolongamento da avenida

Alexandre Marion(anteriormente propriedade de Joaquim Pinto Catão e outros); daí deflete à

direita e segue na extensão de 162,20m com rumo de 20' 39' 20" NE-SW, até encontrar o ponto

69, confrontando do ponto 44 ao ponto 69 com a propriedade de Lourdes Pinto Catão Antoniazi;

daí segue na extensão de 112,62m com rumo 20' 39' 20" NE-SW, até encontrar o ponto 68,

conâontando do ponto 69 ao ponto 68 com a propriedade de Joaquim Panini; daí deflete à direita

e segue na extensão de 58,41m com rumo de 35o 39' 20" SE.NW até encontrar o ponto 67,

confrontando do ponto 68 ao ponto 67 com a propriedade de lida Camada Catão; daí segue na

extensão de S3,70m com rumo de 35' 39' 20" SE-NW, até encontrar o ponto 66A, conâontando

do ponto 67 ao ponto 66A com a propriedade de Marlene Massoni de Godoy, daí deflete à direita

e segue na extensão de 215,50m com rumo de 20' 39' 20" NE-SW, até encontrar o ponto 43A,

onde teve início esta descrição, confrontando do ponto 66A ao ponto 43A com a Gleba "A":

desapropriada do imóveldenominado "SÍTIO SÃO DOMINGOS"."

Art. 2' O imóvel ora declarado de utilidade pública, nos termos do artigo anterior,

prestar-se-á à exploração ou à conservação dos serviços públicos, à abertura, conservação e

melhoramento de vias ou logradouros públicos, à execução de planos de urbanização e/ou à

construção de ediãcios públicos

Art. 3' Para as medidas e fins do presente decreto, âca expressamente declarado o

caráter de urgência com o objetivo de emissão provisória na posse do bem

Parágrafo único. Para fins de emissão provisória na posse do bem, fica atribuído o

respectivo valor cadastral
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Art. 4' As despesas decorrentes com a execução deste decreto onerarão dotações

específicas no orçamento anualvigente.

Art. 5' Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Jaguariúna, aos 03 de agosto de 2016.

TARCISIO CLETO CHIAVEGATO
Preceito

Publicado no Departamento de Expediente e Registro da Secretaria de Governo

na data supra

GUSTAVO DURLAClIER
Secretário de Governo



AO

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAGUARIÚNA

EXCELENTÍSSIMO SR. WALTER LUIZ TOZZIDE CAMARGO

REF: ADOÇAM DO NOME DE RUA

Eu, REGINA APARECIDA PINTO CATAO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileira, casada
com Sr. João Rodrigues dos Santos, residente e domiciliada neste município de Jaguariúna,
estado de São Paulo, no Sitio São Domingos, s/n, Bairro Capotuna, portadora da Cédula de
Identidade RG 21.984.202-4, vem através da presente apresentar e informar o que segue

a- Que gostaríamos que a Rua de Servidão( desde 2016 Rua Municipaljque passa na
frente do imóvelde número Receita Federa14.950.990-0, a qualfoi doada para a
Municipalidade em Dezembro/2016, receba o nome de DOMINGOS PINTO CATÁO

b- Reforço isto através da Biografia em Anexa

Esperando contar com a apreciação da referida solicitação, desde já renovo os meus
protestos de eleva estima e consideração

Jaguariúna, 08

REGINÀAPAFÜCI' PtNTO{C4TÃO RODRIGUES DOS SANTOS
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⑧BIOGRAFIA DE
DOMINGOS PINTO CATAO

Domingos Pinto Catão, filho terceiro de uma família de ll
irmãos (Joaquim, Gene, Braz, lsabel,Tiago, Antonio, Mana, rosé
e Carmem) nasceu no dia 25 de Janeiro de 1929 em casa na
Cidade de Jaguaríúna, provavelmente por sua avó Espanhola
Carmen Queiroz que era Parteira naquele tempo por profissão
devido a difícillocomoção ao hospital mais próximo da região.
Filho de Antonio Pinto Carão (Nascido em Portugalimigrante) e
Mariana Queiroz Catão (Filha de Espanhois imigrates), ambos
agricultores que constituíram famíia de tradição nesta cidade
por suas colaborações com o desenvolvimento da agricultura e
participações com a Paróquia Igreja Santa Mana da qual
ajudaram a erguer. Alguns ainda contam que seus nomes estão
escritos na pedra fundamental desta Igreja que ajudaram a
construir



Domingos viveu uma infância muito difícilpois seus pais cultivando lavouras ,{i;!i:!iB
de cafê, laranja, mamãs, manga. abacate. arroz. feijão, milho e outrosÍ#'Mj\
frutos, além de algodão ao longo de sua vida, teve que ajudar os irmãos Kl%S;$©4;;Ü
mais velhos e seu paí na roça desde pequeno. Uma tarefa que ~e13i3S>
impossibilitou o de poder estudar ou aprender a ler e escrever, somente
muitos anos depois e com muito esforço de sua parte veio a aprender
escrever seu próprio nome ainda com muita dificuldade mas de punho
próprio. Nesta época sua diversão era reunir-se a noite com seus amigos
também moradores dos arredores e ficarem contando histórias de algum
tipo de acontecimento, ou até mesmo batucando um instrumento de musica
para matar o tempo. Muito anos depois, Domingos se tornaria um exelente
Contador de histórias muito conhecido naquela época como "Causos" que
eram nada mais nada menos, contos famosos como o "0 Gato de Botas" e
muito outros mais que não são encontrados em nenhum outro livro, mas
que Domingos sabia como ninguém encantar ao conta-los. Domingos,
contava que ainda com 4 anos de idade se lembrava da difícil fase da
revolução Paulista de 32, fato que o impressionou com suas poucas
lembranças da época.

2,

Lerem ipsum dolor
sít amet,
consectetuer
adipiscing elit, sed
doam nonummy nibh
euísmod tincidunt ut
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat. Ut wisi
enim ad minim
vedam, quis
nostrud exerci
tatíon ullamcorper
suscípit lobortis nisl
ut aliquip ex ea
commodo
consequat. Duas
lutem vel eum
iriure dolor ín
hendrerit in
vulputate velit esse
molestie consequat.
vel illum dolore eu
feugiat nulla facilisís
at vero eros et
accumsan et iusto
odio dignissim qui
blandit praesent
luptatum zzril
delenit augue duas

MiniBiografia Domingos Pinto Catão
Laercio Pinto Catao - Direitos Autorais (l/Julho/2020) All Rights Reserved
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Juventude
Domingos que era muito religioso, não faltava quase nunca à
missa aos Domingos, era parte integrante da Entidade de Mana do
qual participou por muitos anos, como parte integrante sempre
ganhava as fitas com medalhas da Santa Mana, a qualera de uso
ao redor do pescoço durante as reuniões por vários anos que
participou. Domingos veio a se casar nesta mesma paróquia aos
16 dias de Setembro de 1950 com 21 anos de Idade com Antonia
Colombini(Neta de imigrantes Italianos) e filha de VidalColombini
e Angelina Manzato Colombini moradores na Fazenda Campím Fino
e trabalhadores no cultivo do Café na época. Domingos neste
tempo Morava no Sitio Capotuna com seus país e passou a residir
emu ma casa concedida por seu pai ai mesmo no Sítio onde
nasceram seus primeiro filhos Dorival(Falecido) e Agostinho.

A caminho das aventuras

Como nesta época o sítio produzia muitas frutas e tudo era enviado
para São Paulo Capital a ser vendido no Mercado Municipal
(Mercadão) para onde se mudou para trabalhar mais próximo do
mesmo, aí sem nunca ter ido a escola estudar aprendeu a fazer
contas de tabuada como ninguém, Domingos contava que ao ter
que contar quantas caixa e fileira empoladas tinha para vnder ou
sobravam aprendeu a fazer contas de cabeça e com muita
facilidade, realmente mais uma de suas qualidades e esforço para
aprender seu trabalho. Uma das fotos que me recordo dele foi uma
enchente que ai passou onde ele regassou as calças e cam agua até
as canelas em frente do box do mercado. Ai em São Paulo nascia
Vítor seu filho terceiro e Carlos seu filho quarto. Com alguns
contratempos em São Paulo, Domingos em companha de seu irmão
mais velho Joaquim, descidiram comprar um sitio ainda sem ser
desmatado no paraná, totalmente selvage. Varias historias de que
primeiro quase perderam tudo pois a balsa que transportava a
mudança em um camínhão quase afundou tudo, felizmente foi só
um susto. Muito trabalho e sem muito sucesso decidiram vender e
voltar para Jaguariuna a trabalhar com o paloutra vez. Ai nasceu
Laercio seu filho caçula dos homens.



De Volta a São Paulo
O trabalho com o pai como sempre era uma escolha que não
passaria por muito tempo, Domingos então depois de conseguir
algumas economias acabou pro voltar a morar em São Paulo no
Moinho Velho em busca do trabalho no Ceava junto com seu outro
Irmão Braz, Dorivalseu filho com a ajuda do paí investiu quase
tudo para comprar um caminhão basculante , pois Dorivalai o
motivou que iriam fazer muito dinheiro com transportes, fat é que
nunca aconteceu. Com muitas despesas e pouco trabalho no
cease, Domingos mais uma vez, descidiu ir a luta e aplicar para
um emprego em um prédio em construção que procurava por
encanadores de profissão, sem saber nada sobre encanamento ,
mas com muita ajuda de seu mestre de obra que se comoveu com
seu esforço, o ajudou e ensinou tudo o que sabia. Domingos ai
começava uma profissão como encanador de suscesso. Ai também
nasceu finalmente a tão esperada Filha que seguiam tentando 5
vezes, Regina Aparecida nome que foi dado por uma benção de
nossa Senhora Aparecida.

Retorno para o Sitio
Seu pai Antonio, teve uma doença muito rara e encontrava-se
hospitalizado em Campinas por algum tempo e já com pouco tempo
de vida, ainda me recordo do dia em que meu pai me levou a visitar-
ia passando pela janela do quarto do hospídal, ai foi a ultima vez
que o vi. Antonio veio a falecer e a pedido de sua mãe Mariana que
precisava de alguem como Domingos para tocar o sitio, mais uma
vez, largou tudo e voltou para ajudar-la por alguns anos. Quando
sua irmão mana se casou e foi morar no sitio com sua mãe já que
era a ultima solteira a se casar, Domingos decidiu que seria hora de
procurer outro trabalho e deixar que o genro toca-se o sitio por sua
conta. Domingos, que morava em uma casa no bairro Santa Cruz,
começou a construir uma outra casa no Bairro São Jogo, onde veio
a aprender trabalhar como pedreiro, carpinteiro e encenador que já
era, ai começava uma nova profissão (Empreiteiro).

MiniBiografia Domingos Pinto Catão
Laercio Pinto Catao - Direitos Autoraís (l/Julho/2020) All Rights Reserved
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De Profissão Nova
Nesta mesma época seu irmão Joaquim que havia comprado uma
olaria de tijolos, o qualfoi muito suscedido decidiu investir em
casas a qualdaria uma a cada filho homem de uma família de lO
filhos. Joaquim perguntou se Domingos queria emprestar e
construir as casas, assim começava uma sequencia de mais de 8
casas, incluindo a de seu proprio irmão no sitio aue mais tarde fo
repartido como herança de sua mãe em vida.

Retorno para o Sitio
Como parte de sua herança, Domingos tombem decidiu ai ir morar
e coincidamerlte, na mesma casa de quando voldou do Paraná.
Domingos, mais tarde decideria aposentar-se aí e dedicar-se
somente a nova Chacara São Domígos, lacalonde veio falecer por
Infarto do miocárdio durante uma colheta de abacates, seu filho
Vigor que o socorreu até o hospitalfoi quem houviu suas ultimas
palavras.

Domingos, deixou 5 filhos e esposa em vida já que 3 anos
antes seu filho primogenito Lambem veio a falecer pelo mesmo
motive

Alguns de seus muitos "Causas" ainda costumava contar a
meus filhos e espero que repercutam por varia gerações!

Saudades de sua Família tem se orgulha de ter um paí que batalhou
muito para hoje termos diginidade, e honestidade por exemplos

MiniBiografia Domingos Pinto Cotão
Laercio Pinto Catao - Direitos Autorais (l/Julho/2020) All Rights Reserved
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Câmara Munici
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 12 de agosto de 2020

Ofício n.' 444/2020.-PRE

Senhor Presidente

Passamos às mãos de Vossa Excelência para parecer dessa

digna Comissão o Projeto de Lei n' 032/2020, de nossa iniciativa, que dispõe sobre
denominação de via pública e dá outras providências, lido em Sessão Ordinária,
realizada em ll de agosto do corrente, por esta Casa de Leis.

Limitados ao exposto, apresentamos a Vossa Excelência os

nossos reais protestos de elevada estima e,gstiTtíssima consideração.

VEREADOR WAL DE CAMARGO

Ao Senhor

Vereador Afonso Lopes da Salva

Presidente da Comissão Permanente de

Constituição, Justiça e Redação
Jagua riúna = S:P:

Rua Alfrcdo Bucno. 1189 - Centro -- Telefones (19) 3847-4336
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LE{ N' 2.383. dc 04 (]e nox eilabro de 2(}] 6.
De.êylçlÚa do \.'ereador Âlítedo (:1liavegato Neto -- !:].]lil

Denomina a "Escada do Carão" como
Estrada Mm'iria Queiroz Catào"

TÀRC[SiO C{.]:i'O CHÍ/\VEG.âTC}, Precito do Mtíniçípio de iagLlari ]! t

Estado de Sâo Pau.io etc.,

FAÇO SABEl{ que a Câmara N4unücipalaprovou e cu salicíono e promulga a

AiE. I' A "Estrada do Calão" laca:izada no lItíGio da confluência da Rua
NÍílra11hão com o Rltuio prolo1lgamento da Avenida Alexalldfe h! ion. coníar111e Decreto n'

34ó0. de 03 de agosto de 20í 6, será denoJninada colnc "Estrada Maria11a Qtleiloz Calão

Alt. 2' Esta lei e11tla em vigor na data de sua publicação, !evocadas as disposições

PreÊeiti.ua do N411ulicípig.dg Jaguariúna, aos,tá4 dg novembro de 2016.
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Publicada no Depmtalnéãto de Ex!)edienEe e Registro da Secretaria de Governo.

'i'ARCISiO CLEI'O CHÍAVEGATO
Prefeito

na data st1l}3'a.
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DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E I'NULOS
JAGUARlúlqA - SP

DE JAGUARlüNA . ESTADO DE SÃO PAULO
TAREI.ÜO MATHEU$ TREVIZAN CARTEL

LIVRO N'417 PÁGINAS 13/20 1' TRASLADO
PROT. 4250

DESMEMBRAMENlll
VALOR DE AVALIACÃO: RS 475.369.70

tIGAIZEL COM

S A l B A M que por esta pública escritura, que aos vinte e oito(28) de
dezembro de dois' iúl e dezasseis(2016) nesta cidade e comuna de Jaguariúna, Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, no EdiHçio do Paço Municipal, situado ,na rua Alfredo
BuCHo n' 1.235, Centro, perante este Tabelião, compⓑeceram perante este Tabelião partes entre
si, Justas e çontratadu, a

lrop'riedad$; 1
n' 717

CATAR, portadora da CI
ar. casados sob o regime
26/12/77. confomle certidão de casamento extraída do termo n9 3.552, üs. 126 do livro B-24 do
Oâlcial de Registro Civil das Pessoas Naturais deste Município, brasileiros, residentes e
domiciliados neste Munic@io, no Sítio São Domingos, bairro Capotuna; 2)..y!=QB..EIH=Q /
CAIAM,zportador da Cl-RG n' 8.646.993-9-SSP-SP e inscrito no CPF n' 0}6.152.068-50{"
eletrotécnico, assistido por sua mulher HOSANA SILVA COTÃO, portadora da Cl-RG n'
20.777.673-8-SSP-SP e inscrita no CPF n' 172.765.828-09, do lar, casados sob o regime da
comunhão .parcial de bens, na vigência da lei n' 6.515 de 26/12/77, confomle certidão de
casamento extraída do termo n' 6.418, fls. 119 do limo B47 do Oülcíal de Registro Civil das
Pessoas Naturais deste Município, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade, na Rua

baixo Capotuna; 3) CARLOS PlPÍTO CAT.
n' 059.194.538-00( construtor e sua

Cl-RG Bo 18.081 .028-5-SSP-
SP e ia.scrita no CPF Ho 415.326.898-45, do lar, casados sob o regime da comunhão universal de
bens, na vigência da lei n.' 6.515 de 26/12/77, conforme certidão de casamento exüaída do termo

1.289, fls. 057 do livro B-30 do Oülcialde Registro Civildas Pessoas Naturais deste Município
e escritura de pacto antenupcial registrada sob n' 180, fls. 72-v nõ livro 03-Auxiliar do 08icial de
Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira-SP, brasileiros, residentes e domiçiliados nesta
cidade, na Rua Mar?nhão n' 2.100, Sítio São Domingos, baixo,.Capotuna; 4).lzAEBÇ!!}
!:!N].Q. CAl!.Ãg},/portador da Cl-RG n' 16.967.984-SSP:SP' e inscrita no CPF n
059.194.518-58fdiretor de vendas e
portadora da Cl-RG n' L226.549-SSP-PI e inscrita no CPF n' 534.900.023-34, arqüteta, casados
sob o regime da comunhão universal de bens, na vigência da lei n' 6.515 de 26/12/77, conforme
certidão de casamento extraída do termo Do 62.701, fls. 73 do livro B-267 do Oâlcialde Registro
Civil das Pessoas Naturais do I' Subdistrito da Sede, Município e Comarca de São José dos
Campos e escritura de pacto antenupcial registrada sób n' l0.696, no livro 03-Auxiliar do Oficial
de Registro de Imóveis da Comarca de São José dos Campos-SP, brasileiros, residentes
domicilíados na cidade de São José dos Campos-SP, na Av. Monsenhor Dutra n' 249, Jardim

n

e

Muanhão n" Z. IÇ)U, S
portador da Cl-RG n' l tnscnto
mulher MARIA APAjtECIDA COL

{④

⑨;
Nova .Flóncla, (;EP 12.22)-u)) ato, representados por sua
APARECIDA PINTO CATÁO RODRIGUES DOS SANTOS, abaixo qualificada, conforme

de 31/08/2007; 5).procuração [avrada nestas notas, no livro n' 310, às folhas 163/166:
.NTOSíportadora da Cl-RGPA
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b'agência da lei ;n' 6.515''áe 2.6/12/77, conforme certidão/de casamento extraída do tenno n' 48, fls.
25 do livro B-Auxiliar 01 do Oãçíal de Registro Ci$! das Pessoas Naturais deste Município e
escritura de pacto antenupcia] regístrada sob no 3.72}Íno livro 03-Auxiliar do Oãcial de Registro
de Imóveis da Comarca de Pedreira-SP, brasileiros, residentes e domiciliados nesta cidade,.na

$ob o regime da comunhão pⓑcialde bens, iü vigência da lei n' 6.515 de 26/12/77, conforme
certidãoáe casamento extraída do termo Bo 2.895, fls. 173 do livro B-035 do Oâcial de Registro
Civil das Pesso② Naturais deste Muniçípi«'e Comarca, brasíleims, residentes e domiciliados

cidade, 292, Jardim JJom
da Cl-RG n' 7.472.962-7-SSP-SP e inscrita no CPF n'OMBIN

de casamento extraída do temia no 1.488. fls.'068.632.988-05. brasileira. viúva'coMomle certidão
038 do livro B-14 e óbito lavmdo sob ü' .346. às íls. 220 do lido C-12, ambos db 06Cial de
Registro das Pessoas Naturais deste Município, do lar, residente e domiciliada nesta cidade, na⑧ rua J 12, baixo são JQaa; e,.4ie outra laaQ,..Gamo

jurídica de direito públi
cidade, no Edifício do Paço Municipal, situado na ruê Alfledo

:ão e
2/2016: neste ato. rebresentaddl do Brasil via {ntemet em l

ib,íunicipai: TARCISIO CLETO CHIAVEGATO; portador da Cl-RG a' 7.481.699-8-SSP-SP e
:inscrito no CPF n' ,'056.597.528-53, brasileiro, êásado, corretor de imóveis, residente e
domiciliado nesta cidade, na rua rosé Alvos Guedes no 23'Z,-Central os presentes, juridicamente
lcapazes, conhecidos e reconhecidos ,c(mo sendo os próprios de quem aqui trato, canfomie os

meneio
foi dito o seguinte:

aabstd de iâ016. publicado
Kegisuo aa üwretana wllnuclpai ao Governo, na mesma data e bela imprensa oâcial local em
:D5/08/2016, foi decluado de utilidade pública e de"jütaesse sõêial para fins de desüprüpriação
:amigável ou judicial, que prestar-se-á à abertura, conservação e melhorMnento de vias e

ção (le pianos de urbanização e/ou a construção ae eaincio$
;;Ç:públicos, uma

(nNO1JENTA

⑧
que será destacada ou desmembrada de Uma Gleba de terias, denominada ."Sítio São
Domingos", com 26.533,00 m' (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e três metros
quadrados), localizado na rua Mamnhão(proximidade), neste Município e Comam;ca de
:Jaguariúna-SP, que assim se descreve: Inicia-se nõ ponto(43), çmvado no canto da propriedade
de Joaquim Pinto Cotão e outros, e Geú Pinto Catão Rivaben, daí segue na extensão de 1] 0,00.m
(cento e dez meros), com rumo de 70'39'20" SE-NW, até êncantrar o ponto(44), confrontado
$ón a propriedade de Joaquim Pinto Catão e outros, daí deflete/à direita e segue na extemão de
162,20 m(cento e sessenta e dois mçkos e vinte centímetros)com rumo de 20'39'2 0" NE-SW. até
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encontrar o ponto(69), conâontando com a propriedade de Lordes Pinto Calão Antoniazi, daí
segue na extensão de 112,62 m(cento e doze metros e sessenta e dois centímetros) com rumo de
20'39'20" NE-SW, até encontrar o ponto(68) conftontmdo com a propriedade '.de Joaquim
Panini, daí deflete à direita e segue na extensão de 58,41 m(cinquenta e Dito medos e qumentãe
um centímetros) çom rumo de 35'39'20" SE-NW, até enconüar o ponto(67), confrontando com a
propriedade de lida Camada Calão, daí segue na extensão de 70,20 m(atenta metros e vinte
centímetros) com rumo de 35'39'20" SE.NW, até encontrar o ponto(66), confrontando com a
propriedade de Marlene Massoni de Godoy, daí deflete à direita e segue na extensão de 207,60 m
(dw=entos e self metros e sessenta çentímeüas) com rumo de 20'39'20" NE-SW, até encontrar o
ponto(43), onde teve inicio esta descrição, coilãontando çom a propriedade de Gemi Pinto então
Rivaben. SERVIDÃO: Confoàne Av. 3.M.18.270 e AV.04.18270, consta que o imóvelé
beneHlciadb pela servidão de passagem registrada sob n' 03 na matrícula 18.268 e pela servidão
de passagem registmda sob n' 03 na matdçula n' 18.280, ambas do O.R.l. de Pednira-SP
CADASTRO: Cadasüado no INCRA sob código do imóve]n:' 610.15].024.392-0, conforme
CAIR 2015/2016, dtul⑤ Antonia Colombini Catão, sob denom:mação de Chácara São Domingos,
município Jaguariúna, çlassiüicado por minifúndio, módulo rural(ha) 7,2222; n' módulos rurais
0,36; módulo fiscal(nada consta); n' módulos ãscais 0,2600; unção min. pare. ①a) 2,00; área
total(ha} 2,6000; área registrada(ha) 2,6000; posse a justo título 0,0000; posse por simples
ocupação 0,Q000; e cadastrado na Receita Fedeml sob n' 4.950.990-0, de açorda çom á
declaração de ITR do exercício de 2016, com o valor venal de R$ 34.220,00 e inscrito no CAR

Cadastro Ambiental Rural sob n' 35247090312833, conforme documento emitidóvia intemet,
pelo SIGAM - Sistema Integrado de Gestão Ambiental, aos 27/12/2016. Foram apresentados os
comprovantes de recolhimento do I'rR 2012/2013/2014/2015/2016, ficando o CCIR e cópias
autenticadas do ITR e comprovantes de pagamentos, arquivadas nestas notas, no volume XXI
sob número. de ordem t6:::AQUISIÇÃO: Adquirido por força do registra n' 0é e 07 de
25/01/2006 na matrícula n' 18.27Q. do Oficial dê Registro de Imóveis da Comarca de Pedreira-
SP, confomie escritura de l)cação com reserva de Usuãuto e cláusula de impenhorabilidade
outorgada por Antonia Colombini Calão, lavrada nest② not②, no livro n' 290, às págiilãs
369/374. datada de 29/12/2005: tuta alega desmembrada tem a seguinte descrição: GLEBA

DOMINGOS: COMPRIADA DO IMÓVEL DENOMINADO SITIO
69 N :L, SEiSC3 :QS E

SESSENTA E NOVE DECiMETROS OUADRADOS). "Inicia-se no monto 43 (aumenta e
três) na divisa entro o prolongamento da Avenida Alexandre Mwion(anterionnente propriedade
de Joaquim Pinto Cotão e outros) e o imóvel de propriedade de Ceei Pinto Calão Rivaben; daí
segue na extensão de 14,00m(quatorze metros), WR rumo dp 70'39'20" SE-N'ür, até encontrar a
ponto 43A, conítontando do ponto 43(quannta e três) ao ponto 43A, com o prolongamento da
Avenida Alexandre Marion(anteriormente propriedade de Joaquim Pinto Carão e outros); daí
deílete à direita e segue na extensão de 215,50 m(duzentos e quinze metros e cinquenta
centímetros) com rumo de 20'39'20" SW-NE, até encontrar o ponto 66A, conâontmldo do ponto
43A ao ponto 66A com o Remanescente do imóvel Denominado "Sítio São Domingos"; daí
deflete à. direita e segue na extensão de 16,50 m(dezasseis medos e cinquenta çentímetms) êom
rumo de 35'39'20" SE-NW até encontrar o ponto 66(sessenta e seis), confrontando do ponto 66A
m ponto 66(sessenta e seis) com a propriedade
segue na extensão de 207,60 in(duzentos e sete
20'39'20" NE-SW, até encontrar o ponto 43(quj
conÊontando do ponto 66(sessenta e seis) ao
Gene Pinto Catão Rivaben. CADASTRO): Ca(

.dai detlete...ã direita e
e sessenta centímetros) çom rumo de

itá e três), onde teve inicio esta descrição,
)nto 43(qmrenta e três) com a propriedade de

;irado no INCRA em maior área, sob código do

lll l1l l ll lll ll lll 1111 lll lll
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado de São Paulo

8Bli;imóvel n' 610.151.024.
Í:ÉiZg'4.950.990-0, de acordo

proporcional de RS 4.812,78. 2) REMANESCENTE:
DESMEMBRAMENTO ACIMA FICOU UMREMANESCENTE, DESIGNADOGLEBA
REMANESCENTE DO iWÓVEL DENOMINADO "SÍTIO SÃO DOMINGOS", COM
ÁREA DE 22.876,31 M: eVINTE E BOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS
METROS E TRINTA E UM DECÍMETROS QUADRADOS), com a seguinte descrição:
Tem seu início no ponto 43A, cravado na divisa entre o prolongamento da Avenida.A.lexandre
Marion(anteriormente propriedade de Joaquim Pinto latão e outros) ê a Gleba "A",
desapropriada do imóvel denonünado "Sítio São Domingos"; daí segue na extensão de 96,00 m
(noventa e seis metros), com rumo de 70'39'20" SE-NW, até encontrar o ponto 44(quarenta e

fg#i .quauo), conâontando. do ponto .43A ao ponto 44(quarenta e quatro) com o pmlongamento da
Avenida Alexandre Marion(anteriomiente propriedade de Joaquün ?isto Catão e outros); daí

%fi' ldeílete à ;direita e segue na extensão de 162,20 m(cento e sessenta e dois metros e vinte
centímetros) com Filmo de 20'39'20" NE-SW, até encontrar o ponto 69(sessenü e nove)
con&ontando do ponto 44(quarenta e quatro) ao ponto 69(sessenta e nove) com a propriedade
de Lordes Pinto Cotão Antoniazi; daí segue na extensão de 1.12,62 m(cento e doze metros e
sessenta e dois centímetros) çom rumo de 20'39'20'l-NE-SW, até enmnüar o ponto 68(sessenta e
oito), conãontando dó ponto 69(sessenta e nove) ao ponto 68(sessenta e oito) com a propriedade
de Joaquim Panini; daí déflete à direita e segue na extensão de 58,41 m(cinquenta e oito menos e
quannta e um cent(metros) com rumo de 35'39'20" SE-NW até encontmr o ponto 67(sessenta e
sete), cclnâontando do ponto 68(assenta e oito) ao ponto 67(sessenta e sete) com a propriedade
de lida Camata Calão; daí segue na extensão de 53,70 m(cinquenta e tús metros e setenta
wntímetros) com rumo de S5'3P'20" SE-NW, até encontrar ó ponto 66A, confrontando do ponto
õ7 (sessenta e sete) aa ponto 66A çom a propriedade de Marlene Massoni de Godoyidaí deüete à
direita e segue na. extensão de 215,50 m(duzentos e quinze medos e cinquenta centímetros) com
rumo dé 20'39'20'' NE-SW, até encontrar o ponto 43A, onde teve inicio esh descrição,
confrontando do pôrto 66A ao ponto 43A com a Gleba "A", des4propriada do imóvel
denominado "Sítio Sãó Domingos". CADASTRO: Cadastrado no INÇRA, em maior área, sob
código do imóvel n' 610.151.024.392-0, conforme CCIR 2015/2016 e cadastrado na Receita
Fedeml sob Do 4.950.990.;0, de acordo com a: declaração de ITR do exercício de 2016, com o
valor venal proporcional de R$ 29.407,22.
Tudo nos termos do memorial descritivo e planta ;elaborados pelo engenheiro civil Flávio
Paoliello Machado de Souza, inscrito no ERRA n' ..060.155.054-0, com ART no
28027230161398515, coiúomie consta dos .processos 'de desapropriação feitos peia Prefeitura
Municipal de Jaguarilha-SP, protoçolados sob n' 6905/2016 em 08/06/2016 e n' 8978/2016.em

CCIR 2015/2016 e na Receita Federal sob no392-0.
com a declaração de ITR do exercício de 2016, com o valor venal

OUE EM VIRITDE DO

u.i/uõ/zu.lo, ora exioiaos e aevoiwaos a .rreieítura mumcipai.

!NDEHiZAÇAQ; De mordo com o laudo de avaliação contido dentro do Procedimento de
Desapmpriação, às 8s. 41 e 42, o imóvelfoi avaliado em R$-47S.369,7Q-(q!!a!!gÊIBlg11j!!!g!!
e cinco mil, tre4çntos e sessenlh e nove reais e setenta centavos). Que os autorgantes
convencionalêD amigavelmente çom a outorgada, Fm transferir-lhe o imóvel descrito no Item l,
que prestar-se-á à exploração ou a conservação dos seríiçoÉ púbiiêõs, à abertum, con.servaçãó'e
melhoramento de viam ou logradowos públicos, à"execução de planos de urbanização e a
construção de edifícít)s públicos, a título de indenização, pelo valer simbólico de. R$ 11.00 (um.
!ç!!),. pago neste ato, em moeda corrente deste País, ,conforme consta às fls. 47 e 48 dos

lprocessos de desapropriações mencionados. recebido o preço

.zi
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total da indenização, dão $ çlpEgpgmte plena: geral ç irreyq
para nada mais teêébénni ou KçlagyçlB:::!.:p:q!.:$1
défhítivamenie ③ãã ã posse, domínio, direitos e açãa, que vinham eíacendo sobre o imóvel,
obrigando-se a fazer a presente transmissão sempre boa, âmte e valiosa, respondendo pela
evicção m forma da-lei. 6) D4: pllE}(!vEnCIA SOCIAL: Os outorgantes dwlaram na forma e
sob as penas da lei que não possuem empregados, nem comercializam a sua produ@o çom
adquirente domiciliado no l exterior, nem diretamente no varão ao consumidor pessoa âsica, a
outro produtor rural pessoa Hsica ou a outro segurado especial, não estando vinculados ao INSS
como empregadores na categoria de empresa, estando assim desobrigados da apresentação da
CND do INSS, não incorrendo nas reskições do art. 47, 1, da Lei no 8.212, de 24/07/9 1 e Decreto
Fedemln' 3.265 de 29/11/1999, publicado no DOU em 30/11/1999, declarando ainda, que estio
cientes d4s consequências desta declaração e
uma vez que foram devidamente alertados.
certidão atualizada de propriedade com negativa de ânus, fornecida pelo 06iêial de Registro de
Imóveis da Comarca de Pedreira-SP:i datada de 23/12/2016, que acompanha o primeiro
traslado desta escritura, tendo sido o ultimo ãto praticado a AV-08 de 25/01/2006, sendo que a
presente certidão foi ©sinada digitalmente e encontra-se arquivada nestas notas,,. tenda como
critério indexadbr pata buscas a pasta digitaldenominada Notam, Certidão de Matrículas Arisp, o
ano, mês, n' do livro de escritura e página e certidão negativa de ngistro Fornecida pelo Oficial
de Registro de Imóveis desta Comarca de Jaguariúna-SP} datada de 27/12/2016, a
arquivada nesta serventia, na pasta classi6icadora n' Ol-Ah fb. 110.
Declaram os outorgantes, sob pena de responsabilidade civil e penal que o imóvel descrito
encontra-se livre e desembaraçado de quaisquer ânus reais, judiciais ou extrajudiciais,
inexistindo, outrossim!., ações reais e pessoais reipersecut6rias relativas ao imóvel e ânus reais
incidentes sobre o mesmo, não havendo débitos relativos a impostos, taxas e semelhantes,
apresentado neste ato, as seguintes certidões, -çonÊimiadas por esta serventia, via internet: a)
Justiça Federal - Certidões negaüvu de Distribuição - Ações e Execuções Cíveis, Fiscais,
Criminais e dos Juizados Especiais Federais Criminais :Adjuntos, expedida pelo,Poder Judiciário

Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo em nomes dos demais outorgante:s, com
exçeçãa de Jogo Rodrigues dos Saltos; a.l) Certidões de distribuição de processos e/ou
procedimentos, expedidas pelo Tribunal Regional li'êderal da 3' Região, sendo positivas em
nome dos outorgantes: Vitor Pinto Cotão, sendo informado um registro relativo a direito
previdenciário; e informado uíh registro em nome :de Jogo Rodrigues dos Santos, sem
identificação çom CPF, relativo a usucapião extraorditláüo. Convencionaram as partes, em
coulum...,-acordo, em dispensar a certidão de objeto e piÊ? ásiumindo os outorgantes,
quaisquer ânus que possam advir sobre o imóvel objeto desta escritura, declarando
ademais, sob as penas da lei, que não se encontram em estado de insolvência, que a
presente escritura não fraude credores e não frauda nenhuma execução. A adquirente
ciente dos esclarecimento, assumiram todos os riscos, isentando este Tabelião de qu8ísquer
responsabilidades. O outorgante Jogo Rodrígues dos Santos declara sob pena de
responsabilidade cjvile criminal que o processo constante da certidão não diz respeito a ele
e realmente se trata de homonímia;i:o adquirente aceitou a declaração do outorgante,
dispensando certidões objeto e pé das ações, assumindo por sua conta e risco & confiança
depositada na declaração do outorgante, isentando,. este Tabelião de quaisquer
responsabilidades. b) Justiça do Trabalho - Certidões negativas de ações tmbaihistas
expedidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15' Região; b.l) Certidões Negativas de
Débitos Trabalhistas - expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho; c) Tributos Federais e à

't

ã' lll ll IHll Hall ll lll 1111 ll 1111
048326(U248616.00003636&6

AV ANTQNIO PllWO CATÀ0 293 - JARDIM UAUA
JAGUARlüNA SP CEP t38m-000

FONUFAX l&38671163



.@
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de São Paulo

União - Certidões Conjuntas Negativas de Débitos Relativos a Thbutos
Federais e à Divida Atava da União, expedida pela Procuradoria Geinl da Fazenda Nmional e
Secretaria da Receita Fednal do Brasil em nome dos demais outorgantes, com exceção de
»ataria Colombini Cotão; d) Pesquisa sobre indisponibilidades de bens: consultando a página
da Arisp, em atenção ao Provimento 13 CGJSP, verificou-se que não constam ngistros de
indisponibilidades.de bens em nome do(s) transmitente(s) e adquirente(s), respwüvamente de
acordo com a ordem de qualificação no presente instrumento, com códigos hashs:. da92. 3b38.
dbfb. 6d24. ;311f. 096b. cb4b. f75f. flc5. 8870; 4&6f. e54f. 4a69. 57de. dcd0. 7925. 0873. 2237.
aeb5. a35a: 4911. 6971. c7fl. eb50. 232d. 90ed. d128. 5ce4. 6b9b. 2640; 3959. c3b5. c6b5.
2bc8. 4716. 756b. b26c. 079ç. c739. 921c; 21ell. feto. efta. 73ee. 4f20. 357f. 3b98. 939b. 06bd.
ad79: cb76. 9ca0. fa06. 8da4. 6c51. fe98. café. fe25. 3b6a. 183b: 3ía7. f627. d3cf. 80a4.:4543.
3m3. 0a6a. 4f9d. ccd3. acta; 810b. c14c. b97f. 909a. 2341. 82ec. ea16. 2adí. 41b4. 2030;
lcd59. d383. 9f06. 3f10. e9110. 81a6. aad3. e5fc; lado. 6099; . 1927. 4dd8. d3b5. b557. 8cd9.

j:q07ó. 145e. 9133. 39e7. 6a95; 4fb4. 28e5. 455e. ac6c. 2adf. 9a31. e6b6. 0635. 6691. 4843;
e60t c544. 6620. lbfü. 047g. 379t. 0Ü43. 0e63. 4b9d. 516c. Pelos outorgantes transmitentes,
Ine íoi dito ainda sob as penas da Lei, que não exqtem multas por inü'ação ao Código
Florestal. ou nas Leis Estaduais supletivas por decisão transitada em julgado, e nem corre
esse üpo de ação, relativas ao descrito imóvel conforme artigo 37 da Lei 4.771/6$. Pela

Aviva da

('

boutorgada me .foi dito que aceita a presente escritura em seus expressos termos, declarando que
Item canheçimento da lei n' 7.433/85, regüamentada pelo deçretQ n' 93.240/86, dispensando a
apresentação da Certidões da Juistíça Estadual, inclusive ás certidões de anões reais e .pessoais
reiperseçutóriw, bem como, certidão negativa de Distribuição - Anões e Exeçuçõeg Cíveis,
Fiscais, Criminais e dos Juizados Especiais Federais Criminais Adjuntos, expedida pelo Poder

São Paulo elDmome..dQ.outQrgante.i!
Débitos Relativos a Tributos Federais e à

aoeira l.il'au em
ta Negativa de
Jtoreante AntonDívida Ativ+ da União

multa de inãação ambiental e de tributos federal,
Informada da necessidade do registro da presente escritura perante o registrador desta começa,
pam que seja reconhecida em seu nome, a propriedade do imóvel ora adquirido, confomle dispõe
ã) artigo 1.245, pⓑágrafo l.' do Código CiviIBrasileirq. Finalmente.p$.çgntratantes declamm ue

certidões negativa de
estadual ou 'municipal. A outorgada foi
a Cólombini Calão

:assumem a resp⑤n$àbilidade pelo pagamento de eventuais.. débitos inGidénBs sobro'o'liiiiõteã
:,objeto desta éscritw% ressalvados entre éléÉ, os penõdõgããbiõj5ãêdaae ae caga um, autorizana
desde já, o O$1cial dd Régiiiiõ deiãióveiê desútÕhãêã ã proceaer'toãõi'oiãtai necessários
jxara o registro desta esçritum. b2}.1Zal A presente escritum está isenta: do imposto
}rmsmissão de belas imóveis(ITBI) de acordo com a legislação vigente(Código Tributário do

artigo 93, incisa l). l©
sobre Operação

de

11

vados entre eles. os

esta Comarca a pr
.os e ró'

presente

r1' 4 ae ZU/llZ/yl, Seça0
A: "EMITIDA A Declaração

Assíú me disseram do que dou fé;
pediram,e"lavrei a pnsente escritura que lhes sendo lida, acharam-na em tudo conforme, aceitam
ê'®sinam. Emolumentos da. de acordo com'o .artigo $' da tabela: Desapropriação: Tabelião: R$
2.199,58; Estado: isento; IPESP: isento; Registro Civil: isento; Tribunalde Justiça: isento; Santa
Casa: R$ 22,00; Ministério Público: isento;. ISS:: R$ 43,99; Total: R$ 2.265,57. Eu(a)
(CARLA FERRARETO CICCONELLO GONÇALVES), Escrevente Autoilzada, digitçi,
çonfed* dou fê e assino. Eu (a)(CLAUDIO GIULI)IN) Substituto do Tabelião, confere, li

}tm voz. alta às partes, subscrevo, dou fé e assino. ]m} AGOSTINHO TinTO C4]1AQ
cartório./ NILZA MIARIA FABRINI CATAR - 28/12/2016 em cartório /

à;il.Ü@PiTdRJiNTO CATAR = 28/12/2016 em cartório/ HOSANA CONCEICAO DA SILVO

Imobiliária, conforme Insüução Nonhativa SRl? vigente

⑩i
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TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS
.JAGUARÜNA - SP

COMARCA DE JAGUARlúNA - ESTADA DE SÃO PAULO
T:ABELIÃO IMTHEUS TREVIZAN CARR+EL

28/12/2016 em cartório

CAIAQ3C

2R/]2/21)16 em cartório / (:ARLOS PLINTO
REGINA APAKECIDA

28/12/2016 elB cartório /
:LAINE BtJNINIPINTO

VEG
fielmente em seguida, do próprio original, dou fé.NADA MAIS .

(CLAUDIO GIULDIN), Substituto do Tabelião, digitei: dou. íélb

assino em público e raso

ULDIN

de Letras e Títulos
Comarca de Jaguarlúna . SP

Subsi:ituto do Tabelião

PABX (19} 3887-1163

LJ

⑤
lll ll l ll l ll ll lll 1111 ll l ll

04832602248616.0000363614

AV AlfTONIO UNTO CATÃ0 2a3 - .IARorM UAUA
.HGUANUNA SP CEP 13820 000

FONUFAX 1«38671163



②.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Estado de São Paula

EM 8RAN©©

ⓒ{
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EM BRAN©©

⑤:
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EM BRAWC©
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⑥ Prefeitura do Município de Jaguariúna ;lã,/
R.:Alfredo 8ueno. 123s e Centro . CEP t3820-000 + Jaguariúna/SP . TeL: t19) 3867-9700 ' Fax: lig) 3B67-2856 .#f V

\\

\
Assunto ÁREA A SER DECLARADA DE UTILIDADE PÚBLICA

PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO

\

Local Prolongamento da Avenida Alexandre Madon - Imóvel
Denominado "Sítio São Domingos" - Distrito, Munidpio e
Comarca de Jaguadúna -- SP
Matrícula n' 18.270 do 06tcial de Regi8tto de Imóveis da Comuca
de Pedreira
Imóvel cadastrado no INCRA sob n' 624.101.004.235-5''1

Ptoptietádo: AGOSTINHIO PIN'l'O CARÃO E. OU'l'ROS

[ntamsado : PREFE]'l'URA DO MUNICÍPIO DEJAGUARiÚNA

Com arca de 3.656,69m2, tem a segllinte descrição:

Inibir-se no ponto 43, cravado na divisa entre o prolongamento da avenida -Noaadte

Madon (aatedonncne ptapdedade de' Joaquim Pinto Cotão e ouros) e o imóvel de

propriedade de Gemi Pinto Cotão Rivabm; daí segue aa extemão de 14,00m, com rumo de

70' 39' 20" SE-NW, até eaconttar o l)anta 43A, con&ontando do ponto 43 ao ponto 43A

com o ptolongamenn da avenida Àlexandte Mation (imtedormente propriedade de

Joayuim Pinto Calão e auüoü); d8í deOete à diteiu e segue na cxtmsão de 215,50m cair

de 20 o 39 ' 20" SW-NE, até eacontru o ponto 66A, con6nntnndo do ponto 43A ao

66A com o Remanescente do Imóvel Denominado "Sido São Domhigos"; daí
deflete à dheita c segue na atmsão de 16,50m com rumo de 35' 39' 20" SE.NW até

eacolittar o ponto 66, con&ontando do ponto 66A ao ponto 66 com a ptqdcdadc dD41iiiZ

Caanütz<ntão;-daí deflete à direita e segue nia exeasão de 207,60tn(duizantos e sete menos

($ c SH9cnü c ntímetroa) çolD :lmn de 20' :l;ágil' NE-SW, até ençonunt o pane 4s, ondeÓ/'' ../7../ ,/' ...&1.) 25'' ARQuivo /

/}7\d.rt©-/ ,./ . 'cU''-. ..::gú'-) ::il:e::\-P"W«.W ";+:T!? .:. «r

ⓑ,':/w,,."' 'Z-'à,, .j$?8F=;''

"\

,/

Notas + de Prateslo de LBu#s B



⑥ Prefeitura do Município de Jaguariúna
R.: Atfredo Buerlo. 1235 e Centro 8 CEP i3820-000 + Jaguadún8/SP . Tet.: It9) 3867-9700 ' Fax: tlç138ó7-28só

teve inicio «ta descrição, conGontaado do ponto 66 ao ponto 43 com a ptopdedade de
Gemi Pinto Cotão Rivaben.

DQMINGQS=: Cota área de 22.876,31m:, tem a seguinte desaição: Tem seu início no

ponto 43A, cravado na divisa entre o ptolongRmmto da avenida .Nexmdte Madon

jmtcdaanmte propriedade de Jmquim Pinto Calão e outml) e a Gieba "A",
desaplapliada do imóveldenQmhlado "SÍITO SÃO DOMINGOS"; dd segue aa wtmsão

de 96,00m, com rumo de 70' 39' 20" SE-NW, até encantem o ponto 44, coa&ontando do

ponto 43A ao ponto 44 com o ptolongainento da avenida Alwandre Malion

(anteliormmte propriedade de Joaquim Pinto Calão e ouüa$); dai deOcte à dkeitz e scgm

M extensão de í62,20m com rumo de 20' 39' 20" NE-SW, até encontra o ponto 69,

conflontmdo do ponto 44 ao ponto 69 com a propiied8de de Lordes Pinto Cotão
Atitoniazi; dai segue nia extensão de 1]2,62m wm rumo 20' 39' 20" NE-SW, até encoaüu

o ponto 68, coa6ontaado do ponto 69 ao ponto 68 com a propriedade deJoaquim Patlini;

dai déflete à direis c segue tia extensão dc 58,41m con rumo de 35' 39' 20" SE-NW até

encontra o ponto é?, con&oataado do ponto 68 ao ponto 67 com a propdedadc de lida

Camata Cotão; daí sega na extensão de 53,70m com rumo de 35' 39' 20" SE-NW, até

eacontmr o ponto 66A, conÊontando do ponto 67 ao ponto 66A com a propdcdade dc

Marleue Massoni de Godoy, daí deflete à dhdü c SWe na extemão de 215,50m com rumo

de 20' 39' 20" N&SW, até encontra o ponto 43A, onde tew iaido esta descrição,

con&ontaado do ponto 66A ao ponto 43.A com a
denominado "Si'ilO SÃO DOMINGOS"."

''''\

J8guariúna, eol 01 de agosto de 2.016

loi:elusada Autor

p/ Ptefeimm do Município de Jagwüúna
T8tcísio CIClo Clliavcgato

Flávio Paoliella Machado de Souza

Engenheiro Civil -- CREA n' 060.155.054-0
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illi;C' Resolução no l.025/2000 -An8xó l

./
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Lef Ro 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Connlho Regionaldo Engenharia 8 Agmnomta do Estado de São Paulo

1. RmponsóvelTócnlco

FI.AUO PAOLIELLO MACHADO DE SOUZA
Título Pro#ssionof: Engenhdro CIvIl

Empresa Contratada

2. Dados do Contrato

Con@twte: Prefeitura do MunIcÍpIo de Jaguariúna
Endereço: Rua Alfredo Bueno

Cldode: Jaguarlúna
Contento:

Vala R$ 0,01

Ação Institucional:

A$6€1CNPJ=40.410.866/0001-ZI

:.«.«.ãp
Cebbrada em; 27/12/201
Tipo de ContratentB: P09so!

CEP; 13820400

. 3.. Dõdn da Obra S«viço
Endereça: Avenld8 Prolongait»nto da Avenida Aluandn Hartol

Cidade: Jaguartúna

Data de hirto: 27/12/2016

Prwlsào de T&mlno; 30/12f2D16

Coordenadas Gaogtáftus:

Fln'beldade:

Desenho

APb

Código:

CPF/CNPJ

4. AUUdad4 Tócnlca

Quantidade unidade
Elaboração

Desmembnmento do 386&69000 meão quüdndo

attvldados técnicas o proflsslonaldoverá piuçeda a belga desta ART

5. Observações...

'. '$9©'

ab 'v'

Agosh dnhó PINO Calão do lín6veldenomhedo
de eaívBln da oontntad8.

legislação a8pecffiea e no Decreto Re



Resolução n' 1.025/2aOg r Anexo l

Página a«:l$

A3SOCnÇÀO DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE CAMPINAS

Valor ART FRS 74,37 Regislrada em: Valor Pago R$
Implnu80 em: 27/'12/2016 t5:15:02
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⑧.
Oâicíalde Registro de Imóveis de Anexos da Comarca de Pedreira - SP

' (Instalado em 16/04/1.984)

Filomena de pátina Gonçalez

LIVRO N' 2 - REGISTRO GERAL
m41Blçl:l!:ê:. .ríçH4.. (:J(JMA )+<=.A. 1)15 1»J=1).RUII{A. Ú ES'l'

[hsüin . ' JAGUAR10NA Urbano ( ,} CPM

JACUAKiONA Rum .( N.iNCa.A 624 . }.0:lÇ : 004 : 23;{.5

aa extensão de j62s20 m acento e sessenta e dois metros e
vinte centimetros} com rumo de 20e 39'l 20" NE-swt ate
encontrar o ponto (69), cona'contando com:;a propriedade de
Lourdcs Pinto Calão Antoníazi,, da] segue na extensão de
112 õ2 m {cerlto e doze metros é sessenta e dois centímetros)
com rumo'de 20Q 39' 20" NE-SW, atê encanta'.ür o ponto. (68)!
c.onfrontando com a propr'iedade de Joaquim Panini, daí
deflete a direita e segue nn extensão de. S8i41 m (cinquenta
e oito metros.e qual'ente e um centímetros) com rumo de 35.Q
39' 20" 8E-NW, atê encontfztr a porto (67), confrontando. c.om

p.topriedade. de lida Cama.ta Calão, dai segue na extensão. de
7 ''20'm (setenta metros c vinte ccntlmetToe). com rumo ..de 352
39' 20n SE--NW, atê encontrar o ponto (66), confrontando com
a propriedade de Maré ene Massoni de Oodoy, dai dcflete .a
ã:ii.' ',.::'-*.':.i:it::i??i;,?'.::i',;::i."«!';gi",;: ::«

sete
NE-

SW. a:tê encontl'a.r o ponto {43), onde teve i.cicio esta
desci:ição, confrontando cc>m a propriedade , de cen.i .Pinto
cotão!' Ríva.bbed': imóvel cadastrado nc> INCRA sob. nB.624.101.004.235 área total de Ft9.6 h&+ Mod. Rural 4.2
ha. ND. Mod. Rurais 12.0, Mod. Fiscal 10.0 ha, N.Q Wod.
Fisc+ijs 6.96, F.Min.Pare. 2.0 ha

{P R(!

JOAQCQ.
naus t r. i a l$P

12 . 435 . 276-SPeirasb r a. s CaS 8.do S ç
dabens a n t.e s

dom i c í l i. ado s
gua.r i ü n a - SP

8 7 3 . 9 2 0 -SSP-SP
7 . 3 18 . 4 3 1--SSP=SP

186 . 468-?2157
un i v e r s.a l de

[M PINTO C.ATÃO, C]--RG NQ 1.141.585eSSP--
molhei' GUIQMAR 'l'ELLES CAI'ÃO, (:l.-RG NQ.

do lar. inscritos na CPF n.Q 184.410.2S8--OO,
lo regime de comunhão universal de

i,& da, Lei n.a 6.51S-/77, residentes .e
na Rua garanhão s/ng., Baia'ro Capo.tuna, emGEMI PINTO CATÀO R.IVABEN, Cl--RG Ne.

do lar.' e seu 'tnarído !LIJIZ RIVABEN', .Cl:-RGJ
ado, inscritos 'no CP.F n.Q

casados pelo regime de comunhão
bens, antes da vigência da lei n.Q .6.Si5/77,

apo

:8



18 . 270

VERSO

residentes e domiciliados na. Rua BernardiDO Cezarino} hQ.

CATÀO ANTONIAZI, cl.. 14.8S0-453--ssP-SP# do larl e s.eu
marido" . VITOR]O' ANTON]AZ], C]--RG ]g.Q 1.655-772--SSP
comercial;te . inscritos no CPF na. 344.g86.508--?2,
bra,sileiros, ..casados pelo regime do éaÚunhão universal de
bens, antes da vizênc'ia d.& ],ei nQ 6-5]5/77, residentes .e
domiçilia.dos na Rua Maranhãa. s/no,. Chã..ca.ra, Nossa Senhora de
1.ourdes) 'em Jaguari&na-$P; JOAQUÍM PANll-íl, Cl-RG N2.
2.512.899-SSP-SP e CPF no 064.470.078-53. brasileiro, viúvo,
comerciante. l"evidente e domiciliado em São Paulo n4. Rua
Marceli.na., nQ -218, -Vila Romana, Lapa; JI,DA- CANETA CA"nÃOs
Cl--RG N.a 6.736.946-sSP--SP é :CPF ng. 120.425.418-42,
brasilei:ra. viúva. do lar. residente e domicíliada na
Checa.ra das Palmeiras, om Jagiiax;iàna--Sip; EVA Pi.N'fO CARÃO
Z<)llA, CI 12-435.:239>-SSP--SP, do lar, e seu marido l,AURA
ZOIAt Cl-RG N.a 12.435.238-SSP--SP, peru.ar:lêt:a,. inscritos no
CPF nQ. 129.853.688--04, .bra,síleiros, c3asadÓs pelo regÍhe' cle
comunhão universal. de bons, dites da"+'igêncib. da' loi n2=6.515/77, residentes e (toniiciliados no Sitio Príinavera,
Bai.rro .Tanquinho velho, munici.pio de 'Jaguari.üna--SPj MARCA
PINTO C,A"FÃO n(}NiNT.. Cl-RG nQ. 3.993.214--SP. .do !ar, e seu
ma.ri.do wri,I'oN ' BONiNa, .Cl-RG Ng. 7.629.196-sP, motorista,
inscritos no CPF n$Z 539..S31.268--49) "brasileiros, casados
pelo regime de. comunhão. de bens, antels d& vigência da. lei nQ
6.51S/77. residentes e domícíliados na Ruà Joaq.uim Bueno.,
]..291, centro, em Jaguariàna.-SP;.THIAGO PINTO COTÃO. CIng. 12.946.158-SSI)--SP, motorista e sua mulher ll;D.4 1)AL.'BO
PINTO CARÃO, Cl-RG n.Q 7.354.474-SSP-SP, do lar, .ínscri.tos no
CPF ' n& 201.'021.008--53, brasiíelír.ós, .casados pa'lo regi-me de
comurlhão de bens) antas davigência d& lei. ng. 6.515/7?,
residentes e domíciliados. na Rua garanhão, s/n.Q., Chàcara
Santa Lücía,. 9m Jáguari.ü,na-'SPi -'MAÜ.LEME MASSON]. ..DE GODOS',Cl--RG NQ. 7.208:\61.0--SSP e C:PF na :120.339.998--74. do J.ar
cassada pelo. regi.me de comun.hão p&ridi81 de bens, n8 vigênc=iada, lei nQ. 6-51S/?7, com ED]SON.DE GO])Oy, Cl--R(; Ng.
IQ.912.355-'4-SSP--SP e CPF n.g 046.487.328--20, eletticigta,
brasjleíxos, residentes e domicílio.dos na Rua J6aquim BuCHo,
ng. it.~.ag3, em Ja8uariüna-SP; ANTONl<) PINTO COTÃO FILtro, Cl--R(}
NQ. 2.4.75.659-SSP--SP'., comerciante, e sua mu.ihér NARLENE F'taRA
PINTO CALÃO, C].-RG Na 3.794.862-SSP-SP. da l.at. inscritos o
CPF ng. 298-260-208--34, bíasíleiros, casodog pelo regi.me de
comunhão universal de bens, antes d& ví.gência da lei no6.51S/77, re.videntes e domícílÍados ha cidade de Colíder
bíT; CARMEN PlINI'0 CA'l'ÃO MARCAM, Cl--RG' N.a 20.780.129--SSP--iSP

l Pag.= 002#006

.Condão na últi$Ep$gina



'⑤ Oficialde Registro de Imóveis de Anexos da Comarca de Pedreira - SP
(Instalado cm 16/04/1.984)

Filolttena de Fáãma Gonçalez
Oflcfala Designada

livRO N.Ó 2 - REGISTRO GERAL @eléeiQp$ 11Ecis-rno üe íuóyÉis E MEXAS
18 . 2?0

(;0M.An.(:A'l>B. B'XIDjt:BIR=t-e''='BSTMI
Pcdnira, dé z emb ro

do lar, e seu marido NELSON MARcaR, Cl--RG NQ. 4.117.032-SSp--
SP, mecânico, inscr:idos no CPF' nQ. 317.913.958-72.
brasileiros, casados pelo redime de comunhão de bens, antes
da vigência. d& ].ei ng. 6.515/77, residentes e domiciliados na
Ru& Pernambuco, n.Q 22,l Jardim São Jogo, em Jagüariüna--sp
8:.EG.l.ST.BS! :âN]TER.]QB: Trens'crições n.QS. 56.060 e 5ó.06] . fls
168/169t do Livro 3--BB, .de 27 de junho de 1-973, do REgistrode .Imóv.eis e Anexos da Comarca de Movi. Miram-SP e
matriculados respectivamente sob nD.s 8.132 e ]0.131.
uni ficamos sab ng. I'N<jt6á.+......goste RegistTo;
A S\j-bs t.3....d.o Of i c i a

o o f ic i à'S.'K'---...) ':qF(\ """"> -

} amena de Fat ima Gonçalez )
Fla.uzi.lido Arauto dos Sa,fetos)

a..S11..:Q.IZ Em 18 do dozembxo de 1.996

QM.11.b11ACÃQ.i.. Procede--s.e & esta, acerba.ção conforme escritux'a
püblieii ãe' .divisão amigàve]. lavrada em 08 de .julho de
1.996,. A f1 : 14t/152, do Livro nQ. 185, re--ratio.ica.da '.a
aditada pelas escri curas lavradas, reppectívamente em 17 de
outubx'c> de t.996s. fls. IQ6/ítOs Lis'ro ng 187 e em 26 de
novembt'o de 1.9961 fln. 021/023P Livro ng. 188, todos da
Tabelionato do Notam de Jagua.riüna, deita comarcas. para
constar que o. +mõ.y:iR.l objeto desta .matricula recebeu a
denominação de '.l, . M.icrofilme ng. =1""1.284

A sabia-tB-..d.9 Of i c í a

0 0fici F18.uzilíno Arauto dos Santos)
amena dé Fat xma Gonçalez )

IB,::.g2.Z Em 18 de dezembro de 1. S96

D.L](.l.S..aQ.. :Ó:!i..LQ.A.SIEJ..:..t Pe las mésmat; e.scr i tuta,s nlenc lona,das na
Averbação. a.Q OI, o imõ'u91 objeto desta matriz,ula, estimado

A .Sub's ta. do Of ic i &
0 0fici

iiiid .Araujo dos Santos )

I'at ima Conçalez )

4}ãlhq24..n11..i8..qe. .de:lembro de 1. 996



[.n'
f'

'veRSO

SERVIDÃO, : Procede--se

a imóvel ê gene

M i cro f i ].mo nQ. 3 1..

í i'ii aãõ õe li'SI
a es ta averbação . pelas mesmas

S AGEM . reÊ i stFad a.

A Subst.B: do Of i c ia
o Of

t i ma. Garça lez.:)

i.limo Arauj o das Santos }

y. .4 Em 1.8 de dezembro de 1,. 996

UTa
.P ]' o c.e d e

ve r açidem
a.

@

S
caos t &r que'tYadã

H i orai i Ime ng. 31 : 28

1.A Subb €3t.â. do Of i c j. .& Fi romena de Fat ima Gonçaloz )
0 0fici p'" 6""-, o á.hauàilíno .grau.jo dQS .Santos)

AV . 05 Em 25 de .j.amei.ro de 2006

.Blz=EBêlg;BQ. E!:BDAggB:Ab..L XProcede-se Gata avêrbaçao pol' força da
escri.tuna púbIS.ca, dé doação com ='enerva. « de : usufrull;o e
cláusula de impenhorabllidade. de 29 de dezembro de 2Q05,lavrada rlo T'abelião de Nç»taa da sede da Comarca. de
:-JaguaT]úna-SP; 4s f].s. 3as/3?4, do tji.vro n' 290, e :.à vista
de cópia aut.ent,içada do Certificado de Cadastro dd:. Imóvel
Riira[-(:CIR 2003/2004./2005, ;>al'a constar' que o ]móve].êncQntz'3.-se al'tua]mente cad.as'tudo no ]tastituto Nac.cona']. iãe
Colonização e R.eforma A.grafia-]NCRA sob n' 610 .15]. e:'Q24.3&2.=.g
e possui os seguintes dadc>s ! : área total... '2;:6ãõã'''liã:' " iiiõarural 7.2222 ha, n' m(5d. rurais 0,36', .mód. fiscal IO,0000
ha, n': m6d- f5.aca.is 0,26, fra.ção mãnjma de parcelamento2.0000 })a, nliimexo <ão CCIR 023434E36052. (microf]].me n
58 . 217)
O -..Eocré:vence Àutori. ②( (v€ ].ter .A.ndzo Trévizan)
A c)f]eía].a Des3.gnad.a .amena de B'atina Gonçaleç)

R.ef. Pren,citação Ro 58.21'7, de 09 de janeiro d.e 2006

Em 25 de janela'o d.eí 2006

Certidão na clima página



O$icialde Registro de linóveis de Anexos da Comarca de Pedreira - SP
(Instalado em 16/04/1.984)

FiÍoweHa de Fátima Gonçalez
Oâdala DaiBnsda

LIVRO N' 2 - REGISTRO GERAL OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS
<:0'M.AR.<:,A. t)H 1»131>RElIR/\ «+ BSn) \D.o l>:e' S.Á.<> F»'\ULt:p

Pcdnira, 25 de

-]. ica deu ori.fritura gem a A.v . or.
imóvel E>elaIÀ COLO l CAT.

(vinte e dol22 . 813.{33 :entoa
cena avo s } a.LZ'eze reais e t zlnta ee

.2469-6
;e

2 i': o'vz
S

O E:screvente Autoriza(io f {Va].tcr Àndre 'l'revízan)



MA'l'KfCVL4 -'' :1.EIÇy8
18 .270

.A Oficial-a Designada amena de Fatilma Gonçalez)

Em 25 de janeiro de .2006
Ref Prenotação n 58 . 217 .dé\ 0 9 de ..janeiro d.e 2006
gSlgEBggQz Peia mesma es3criturê :pública que deu' origem aA.V.OS. AllTOWiA COLOMBINI CÀ'l'ÃO: tendo' d.oadó o imóvel.

siesfsenca e sete c.entavos) - (m=bçrofilme n' s8.21.7)
o Bscrevent;e .Autoriz+àgo ].ter Andre Treva.zan>
A C)fia.ala Dealgnada' romena de Fat. ima Gonçalez)

AV . 0 8 Em 25 de ljaneiro de 20Q6
gieÁIZ921::b.L Prc>e:ede-ae . eaEa ave=bação pela mesma
pública. que deu or'i.geüt a AV.05í pa='a c.onat,ar que
foi feÍ.ta com a c]áusu].a de IMPENlloRABILID.ADE.,
sobreviver a doador'a:"q'(]?ti:eP'õf'b]:He"Hi'''sB:2]:7J'": .""- - - l

escr'atura
a doação

enquant.o

O Escrevente .A.utori.zb\âó,
A Oficiada Dea.ignadi:ft''(=:::yn

( Valtex'

ã.].amena de Patina .Gonçalez)
A.mare TZ'evizan)

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

Cutiâco c dou fl que a prewnte aüidâoüxtraida em fortna reprogóâca, nos urnlos do $ 1', do antigo 19. da l=i n'
6.01S/73: é cópia aut&ttica da inaüícüa a qip -sc Pcfcrc.- Ccrtificõ Mais que. a pn'tir dc]6/1í/2009, o Município dc
Jaguariúna, passou a pci'teaccr à cixeun8çrição imolfilÍária da Conarcü. dc JaguaHúüa, onde esta certidão
elevei'á ser aüializadt- O referida éx'erdade d dau ft. PedKim, data e hora abaixo indica(ks.-

rabi,o Lula Nier9.''c Eacraventa Autorizado

\

Ao Ofi,cia] . : R$ 28 . ].2

Ào ELES . ' : Ê: :i:l:i certidão.expedida à$ 14:56:30 horas do dia 06/01/2017. : jl

}i; Bag ci.'ÜI R$ Hábil Para lawatura de escrituras esb certidão ó vá)üâ por 30 dias (NSCGJSP, XIV. 15. "B"}

: =:=! Ê: g;E} :=:::=="-.'.-"'"; 11 ll lllllÍtllll'llFI ll llillli lll
Total. . . . . . : R$ 28.12 01U7005012017
Corei.dão expedida. aos to=ana do
artigo 8' .dÀ l.ei aó it.331,/20õ2

Pedido: 74566



Câmara Mu
Estado de São PaÜ

Prometo de Lei 11' 032/2020

\uroíia: ILUSTRÍSSIMOS VEREADORES WALTER LUÍS TOZZI DE
CAMARGO.

Relatores: ILUSTRISSIMOS VEREADORES CASSIA MURER
MONTAGNER, INALDA LUCIO DE BERROS SANTANA e DAVI
HILÂRIO NETO.

Parecer: FAVORÁVEL

De iniciativa do nobre vereador »ç'alter Luas Tozzi dc Camargo, o

Prometo de Lei cm epígtafc apresenta denominação de vias públicas e dá outras

providências.

No ]nérito, o prolero denoiTüna vias públicas como Rua Domiílg(#

Pinto Carão e a Rua Joaquim Pinto Carão. ,Í



Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Prometo dc Lei n" 032/2020

.\pós tcuniào dc Comissões Conjunta realizada nesta Casa e

discussão do Prometo, o autor apresentou Entenda ao Prometo anexa, adequando a

ementa e o artigo I' da propositura.

Desta feita, competem as Comissões Pennanentes, reunidas em

conjunto, na forma quc facu]ta o ]tegtmento ]nrcrno, ]avrar pltrecer a respeito de

sua legalidade, oportunidade e cona'eniência

O projcto versa sobre matéria de competência do bÍunicípio, em

razão de interesse local, cnconuíuldo amparo no artigo 30, inciso 1, da

Constituição Federal

]'rata-sc de proposição de iniciati\-a conjunta dos Poderes

Legislativo e Executivo Municipal, consoante dispõe o artigo 16, incisos XVI c

XVlll, da Lei Orgânica do Nlunicípio

DH COMI'U'rENCTÁ CONJUNTA
4r1. 16 Cornpctc à Câmara Mmzidpcli, ça»ia ! trçàn do l)wfeilo, di③nr

sobre todas as }natéüas de conde ênçh do Mui iç$ü e, espeúalmeK e:

XV' \ alteração de denominação de próprios, vias e hgradouras públicos

l)e seu exame, constata-se facilmente que o Prometo de Lei n.'

032/2020 tem ílaturcza legislativa e, quanto à sua iniciativa a competêgçla-$

/'

&'



Câmara Mu!!içii2aLiilg.Ja
Estado de São Paul9

Prometo dc Lei n' 032/2020

concorrente, na fomla preceituado peia art. 16, inciso XV]]], da Lei Org

Nlunicípio

\reriílca-se, portanto, que o Prometo de Lei 032/2020 é legal,

conveniente e oportuno.

Com a apresentação dessa emenda, o Prometo de Lei está apto a se'

do pelo egrégio Plenário

Favorávelé o parecer, ad w/bn/rd#P/ do I'lenário

Câmítra Nrunicipal dc J aguariúna, 15 de setembro

) Permanente de Constituição,JusgSa.ç Bedaçào

Pre?idéÕte \

VEREADORA CÁsgiA MUkKR MONTAGNER
\rico,Õrcsidcntc Relatora

';<gg. .a
VERO.book .ii:i;iiEiiÕ cniAVEGATO mero

① uariunal

nifn dn['

aprecia

dc 2020

Pela Cntnissã(( )ll llS s

3



Câmara Municipal de Jaguariúna

Prometo de Lei n" 032/2020

Pela Comissão Permanente de Orçamento, F'inanças e Contabilidade:

VEREAnOKAXÁSSiÃMUKKR MONTAGNER
Presidente Relatora

VEREADORAINALDA LUCIO DE BARROS SANTANA
Vice Presidente

"::: '' - --=-:-'---
~;VEREADOR LUI2'GARE:ÕS ÜE CAM

Secretário

ⓔ Fstadn de Sãn Paiiln

Pos
\

de Sáudc, Educação, Cull Assistência Social, La:

VEREADOR CRIST: 'g
Pr

VEREAD
Vice Re

VEREAD
tário Relator

Pela Comissã. er e Turismo

.IO NETO

\.

4



Câmara Municjpal de Jõgyariúna
Estado de São Paulo

EMENDA MODIFICATIVA AO PROMETO

DE LEI N' 032/2020.

Emenda n' 01 .i. ementa do Prometo de Lei n' 032/2020, passa a vigorar com a

seguinte redação

A P ROVADO
le.avcrâvels
Coritíáfios
Aostenções

..!bíⓕJgQ) E.HI'E

"Dispõe sobre denominação de vias públicas como

Rua Domingos Pinto Catão e Rua Joaquim Pinto
Cotão/)

Emenda n' 02 - O artigo I' do Prometo dc Lei n'032/2020 passa a \vigorar com a
seguinte redução

"Art. I' A via pública que se inicia com o cruzamento da Estrada Mariana

Queiroz Calão, conforme Decreto n' 3.459, de 03 de agosto de 2016, será

denominada "Rua Domingos Pinto Catão"

A F'R'a'ÇÃ'B'Õ
Favoráveis
Contrário;
Abstenções

Câmara blunicipalde Jaguariúna, 08 de setetnbro dc 2020

\

-4
/

;;i$EZZIDE CAMARGOVEREADOR XÇÁETK
/

LIDO EM SESSÃO
DC ..!2.LP? / -20:10

/



Câmara MunicipaLdç Jagu:8i.iúiw:
Estado de São Paulo

PROJ ETO DE LEINO 032 DE 2020.

Rua Domingos Pinto Catão e Rua Joaquim Pinto
Catão

A Mesa da Câmara Municipalde Jaguariúna, Estado de São Paulo, etc

Faz Saber que a Câmara Municipalaprovou a seguinte lei
Art. lo A via pública que se inicia com o cruzamento da Estrada Mariana

Queiroz Catão, conforme Decreto n' 3.459, de 03 de agosto de 2016, será denominada
Rua DOMINGOS PINTO CATAO"

Art. 2o A via pública inscrita no Decreto n' 4.195, de 15 de julho de 2020:
passa a ser denominada "Rua JOAQUIM PINTO CATÃO"

Art. 3' Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

Art. 4o Todas as despesas decorrentes desta lei correrão por conta de
dotação orçamentária própria.

Mesa da Câmara Municipalde Jqgu?reúna, 05 de outubro de 2020

VEREADOR WALTER LUi$;'f©2210E CAMARGO

Disoõe sobre denominacão de vias oúblicas como0 U

Pr

LONTAGNER
eP

VEREADOR AFa LVA
Pr to'Secretário

VEREADORA q

VEREADOR CRISTIANO JOSÉ CECON
Segundo Secretário

Registrado na Secreto'" e afixado na m;l#tR.data no quadro de avisos da

portaria da Câmara Municipal ,,,...,....-l\K /'"':/ç /l /l)T-'-"-\

..:..à:«
,,/ Dirlqto11d Geral

/ l\



⑧ Câmara Municipal de Jaguariúna
Estado de São Paulo

Jaguariúna, 7 de outubro de 2020

Ofício n.a 524/2020 - PRE

Senhor Prefeito

Passamos às mãos de Vossa Excelência para sanção e promulgação, o
autógrafo do Projeto de Lei n' 032/2020, de nossa iniciativa, que dispõe sobre denominação de
via pública e dá outras providências, o qualfoi aprovado por unanimidade de votos, em Primeira e

Segunda Discussão, em Sessões Ordinárias, realizadas, respectivamente, aos 15 de setembro e
06 de outubro do corrente, por esta Edilidade. Estava ausente na Sessão Ordinária de 06 de
outubro, o Vereador Cristiano José Cecon

Encaminhámos cópia da justificativa apresentada pelo autor, o Parecer das
Comissões Permanentes Competentes, bem como da Emenda apresentada pelo próprio autor, que

foi aprovada por unanimidade de votos.
Atenciosamente

VEREADOR WAL]ÜR LUj
// Pre«éden
,,k

/
H DE CAMARGO

À Sua Excelência o Senhor
Márcio Gustavo Bernardes Reis

Prefeito Municipal
Jaauariúna -- S.P.

Rua Alfredo 13ucno, 1189 - Centro -- Tclelbnes (19) 3847-4336
.v.camarai aHU ariuna. sí},gov.br


