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Lei n'. 3.073 de 13 de dezembro de 1.999. 

Autoriza a cessão, em comodato, de imóvel 
que especifica, e rtâ outras providèncias. 

O senhor Dr. Sérgio Scttlobactr Solvagni, Pre 
leito Municipal de Taquatitirrga, Estado de Sáo Pau. 
o. no uso de Suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal do 
Taquariunga decreta e ele promulga a seguinte Lei:- 

Artigo 1. - Fica o Executivo Municipal autori-
zado a ceder, em comodalo a pelo prezo de 20 (vin. 
te) anos, á Policia Militar do Estado de São Paulo - 
2 Companhia do 13-. Batalhão de Policia Mtitar 
do Interior, direito real de uso sobre o imóvel, loca-
lizado ria Avenida Carlos de Brito, desta cidade, de 
Propriedade da Prefeitura Municipal de Taquuiõn9a, 
e adiante descrito:- -Tem inicio no marco 01. este 
situado na divisa com a Avenida Carlos de Brlto, 

Casa da Agricultura do Estado de São Paulo e a 
área em descrio; dai, segue confrontando com a 

Avenida Carlos de Brito com azimute 2258'e dis-
táncia de 1,45 metros até o marco 02; dai, segue 
confrontando com a Casa da Agricultura do Estado 
de São Paulo corri as seguintes medidas:. 02.03: 
azimute 8249' e distância de 41,80 metros 103-
04- azimute 17059' e distância de 2.30 metros e 
04.05: azimute 8101' e distância de 44,62 metros: 
dai. segue confrontando com a Rua Projetada com 
azimute de 175124' e distância de 72,08 metros até 
o marco OS: daI, segue confrcntarrdo com a Ra 10 
com azimute 264'28'e distância de 91,58 metros 
até o marco 07: dai, segue confrontando com a 
Avenida Carlos de Ente com azimute 35905' e dis-
tância de 69,43 metros até o marco Cl, marco este 
que serviu de inicio e fim a presente descrição 
perimótrica perfazendo uma área da 6318,33 m2 
(seis mil, trezzntcs e dezoito metros e trinta e trés 
declmetros quadrados)'. 

Observaç8o:- A área acima é constituida de 
Ires prédios: um corri a metragem de 931,50 m2, 
outro utilizado para garagem com 165,00 m2, e um 
terceiro prédio (antiga Escota Eunice Saterrio 
Zuppani) com 18024 m2. 

Artigo 2. . A cessáo a que se refere a pre-
sente Lei é feita para Que a referida Companhia uti-
lize o imóvel para instalação de uma Base 
Comunitária de Segurança, do Destacamento e do 
Alojamento da Policia Feminina, podendo Inciusive 
proceder as necessárias adaptações, sempre res-
peitadas as normas técnicas legais, bem corno exe-
cutar outras obra complementares e que visem o 
perfeito desenvoMmento dos serviços prestados á 
população. 

Artigo V. . No contraLc a ser firmado entre as 
partes, constará cláusula expressa de reversão 
automática do imóvel cedido para o dominio piibt. 
co. com todas as benfeitorias existentes, no caso 
da citada Companhia vir a adotar tiniida4es 3lJver-
sas das suas antes do prazo previsto para o 
comodato. 

Artigo 4. - As despesas decorrentes da exe-
cução da presente Lei correrão a conta de verbas 
próprias do orçamento vigente, suplemenladas se 
necessárias. 

Artigo 5. - Esta Lei entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições cm 
cOntlârio. 

Prefeitura Municipal de Taquariáriga, aos 13 

de dezembro de 1.999. 

Dr. Sérgio Schtobach Satvagnt 
- Prefeito Municipal - 

Registrada e publicada ria Divisão de Expe- 
iente e Secielaria, na data supra. 

Vera Lúcia Glbgrtont Boschini 
- Assessor Especial resp. p/ Divise - 
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LiVRO N. 2 - REGISTRO GEJRAL 

REPUBUcWFERTM DO BIASL 
COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS 
• E CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS 

C.N.P..J.: 51.791.416/0001-06 - 
Q 

OFICIAL 

	.bARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 

C1A 

—01- 
	1, 

( IMÓVEL: UM TERRENO, ítuaco nesta cidade, distrito, município e comarca"\ 
nas adjacenclas da estrada de ferro Araraquara - Estação - com a área de dez 
mil e noventa e nove metros quadrados (10.099ms2), compreendido dentro da 
seguinte lintia perimétrica: "começa no meio do valo, margem do cominho que de 
Taquaritinga vai á estação de Carlos .Magalhães na divisa de Domingos Di Pietro; 
dai segue pelo valo que tem o rumo de 70  55' S.E a distancia de 23,10 metros 
onde vai encontrar a cerca da divisa da Chácara da estrada de ferro Araraquara, 
daí segue dividindo com esta, acompanhando a cerca qué tem o rumo de 890  36 
S.W. a distância de 91,70 metros, onde a aludida cerca tem um ângulo, daí segue 
no rumo de 80ç'24' S.W. a distância de 58,50 metros, onde vai encontrar a estrada 
da Vila Rosa, daí segue por estaque temo rumo de 60  IT N.W. adístãncia de 84 
metros, onde vai encontrar o barranco da 'divisa da esplanada da estação da 
Estrada de Ferro, daí segue pelo barranco da estrada de ferro, que tem o rumo de 
78° 46 N.E. a distância de 96,86 melros, onde vai encontrar a estrada que de 
Taquaritinga vai a estação de Carlos Magalhães, daí segue por esta, no rumo de 
8°  08' S.E. a distância de 33 metros; daí cm o rumo de 3211  401  S.E. com a 
distância de 33. metros, daí com o rumo de 840  35' S.E. com a distância de 36 
metros, onde vai encontrar o ponto onde deu começo a estas dMsas. Contem 
esse terreno uma casa de residência com seis cmodos, construída de tijolos e 
coberta de telhas, e está em parte 	cercado de arame. Que as divisas, 
característicos e confrontação do imóvel constam do croquis levantado pelo 
agrimensor Nlvaldo Leite, constando na planta que o terreno esta assinalado sob 
os lotes nos. 1 e 2.- 

PROPRIETÁRIA;  COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES S/A, com sede no Rio de Janeiro, representada por 
seu diretor técnico, Sr. Rudolf Streit.- 

TiTULOANTERIOR:-  Transcriçâo ri0. 6.648 Lniro 3-"S, fie. 131, em 29 de 
Março de 1.947- Taquarítinga. 29 de agosto de 2.003.- 

Rolo n°1.632 	 Protocolo n° 67.052 

o cu.. riunc, 	- aquarz ngt.- eniro - x. osra 
P4R. (7 	7Ç7_77.7 - 

MATR!CULA 	 

r 	  
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEISTÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JU1ÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DESÃO PAULO! 

\ 

	

- 	 Marinho Dembinki Kern 
Oficial 

( 
/ 

	

1 	 1 	 S 	 - 

	

-, 	 ..- 

'-.CER-TIDÃ.O  

C E R T.. 1-F 1 C'O,'a pedico formalizado pelo pràtocoloíofício n° 

69.475, datado de 21106/2018, que revendo o arquivô do Cartório, os livros 

competentes destinados a "Transcrição das Transrnisões" e "Registro Geral",.  

Jivro 02, deles, verifiquei CONSTAR J,Iranscrição~ 'nu . ffiero seis mil, seiscentos e 

quarenta.e oito (6.648)1,â folha centoetrinta'um (131), do livro 3-"S", feita em 

vinte e 'nove (29)! de março de mil novecntçs e quarentd e sete (1.947), a qual 

dispõe literalmente que: 	 - 
• 1 	 . 	 - 	 1' 

"Número de Ordem 6.'648. Data: Em 29 de março de1.947. Circunscrição; 11 
 Taquritinga. Denominação ou rua- e \número:*djacências da Estrada de Ferro 

raaquara. --"Característicos e çonfrontações:Um terreno, situado pesta' 
( 	 / 	 . 

cidde, distrito, município e comarca, nas adjacências da Estrada de ferro 

Araraquara - Estação —,.com yárede de mil e noventa e nove metros 

quadrados (10.099rn2) cõmprendido dentro -da sguinte linha perimétrica: 	à-= 

"Começa no meio do valo, à margem do caminho que de Taquaritinga)vâ à 	20 

estação de Carlos Magalhães, 'na divisa de-Domingos DePietro, daí segue pelb 

valo que tem rumo de 7055S.E. a distância de 23,10 metros onde vai encontrar 

a cerca de divisa da chácara da estrad de-ferrorarquara, daí segue dividindo 

C0J31 esta, acompanhando acerca,--que ten o rumo 8936S.W. a distância dá 

91,70 metros, onde a aludi'd cerca têm ufti âng.iIo, daí segue no rumo 

'.80°24'S.W. a distânia de 58,50 meros onde vai erí6bntrar a estrada da Vila 

Rosa, daí segue por eta"tjue tem ruh,o de 016N.W. a ditncia de 84 metros, 

onde vai encontrar o barranco da divisa da explanada da estação da Estrada de 

Ferro, daí segue pelo barrancoda estra de Ferro, 'que tem rumo de 78146'N.E. a 
1.. 

- ,distância de 96,85 metros, onde vai er'tcontràr a estrada que de Taquaritiha-vai 

à estação de Carlbs Magalhães, daí segue por esta, no rumo de 8008'S.E. à 
/ 

distância de 33 metros; daí com o rumo de 32040'S.E. com a distância de 33 
• - 

metros, dai com o rumo de 84°35
'

'S.E. com a distancia de 36 metros; onde vai 

encor?t?r o ponto onde deu começo a esta divisa dontem nesse terreno uma 

casa de residência-com seis cômodos, con'truida.de tijIos e coberta de telhas, / 	
1 

e está em parte dércado de arame que as divisas característicos e 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 - Taqartinga - Centro - CEP 15.900-000 	'. 

Fone: (16) 3253-2544- e-mail: aténdimento(ritdpjtaquaritinga.cOm.br 	 - 

OUALQUER&DUt..TERACÂO. ?.ASU' AOU EMNJ)A li-iVA' InA =T 



( 	 . 

confrontações do imóvel constam~o croquis levantado pelo .agfirYLnsor Nivaldo 
- 

Leite, cohstari.do  ria planta que o terrenoesta assinatado sob lotes ?°s. 1 e 2. 

TítuIo'nterior W--B.125, Livro -3 S, fis 23 Nome, DopicíLio e Profissão do 

L1d 

Adquïrente:,._Companhia Industrial é Comercial:-Brásileira de Produtos. 

Alimentares S.A., com sede no Rio de Janeiro, representada, por seu diretor 

técnico, Sr. Rudolf' Streit. Norne' Domicílio e Profissão 'd 

Cezario Brambilla e suamulher Maria Aurora Pereira Brambilia, brasileiros, 

propnetariosindutnais residentes nesta cidade Forn do Títufo, Dt e) 

' 

	

	 Venda. Escritura l'rada nas'<tas 	Tabelião 1q - 

Tabelião desta comarca, em 1 de Março . de 1.947. Valor do Contrato: 

Cr$50.000,00 (Cinquenta mi'l cruzeiros)., Condições do Contrato: Os 

transmientes resrvàram a servidão d'é pssagem de ios elétricos de alta 

tensão pelo terreno vendido, conforme consta.-no tít o. O Oficial maior, 

(assinatura). Averbàções: .VM. 22.385. TAQUAR1T,1NG vinte e cirió0 .(25) de i'. 

JUNHO de --dois mil e dezoito (2018).....- Eu, 
1 	 1 

(Matheus Henrique Gonçalves), Auxiliar de Escreve é, digitei e.conferi. - Eu, 
/ 

e'.. (Maria Lenk Pi o 	Anselmo),. 2 .. Oficiala 

Substituta, 'Sijbsdrevi, dõféssino. 

/ 
\ 

-. Maria Lenir Pin'otii Anelmo 

: 	Oficiala 9bstítuta. 

VALOR COBRADO.RELA CERTIDÃO  

— 	 OFICIAL 	. 	 R$ 30,69 
ESTADO 	 R$ 8,72 
IPEP 	 R$ 5,97 
REG. C\(IL 	 R$ 1,62 
TRIB.1JW TKA. 	 R$ 2.11 
15$ 	 .,... 	 R$ 0.92 
	 R$ 147 

(í 	ÍOTAL 	 -. 	R$ 51,50 

VALIDADE DÁ CERTIDÃd,-30 DIAS 
araefeito exclusivamente notariais 

Item '12, ',caØ :xiv das riomas de 

: 	......... 	
. 

'1 	
,_- 

A1141 ÇII.# 	IIl'tt QSIIQ4 ÍICI MN4 Ifl/ Ir4 	 'h/?V 



OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOSE CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
' COMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembinski Kern 
Oficial 

-1 

MATRÍCULA 	 

1-22.386— 

   

	CARTÓRIO DE REGISTRO .DE IMÓVEIS DE 

FICHA 

—01— 	 LIVRO IN. 2 - REGISTRO GERAL 

   

   

1  

   

   

        

t 

:- 

,. 

IMÓVEL: UM PRÉDIO, situado à Avenida Carlos de Brito, na Vila Rosa, desta 
cidade, edificado em um terreno com a- área total dó duzentos e trinta e oito (238) 
metros quadrados, situado no perímetro urbano desta cidade, junto a estação da 
Estrada de Ferro Araraquara, fazendo frente para a rua da Esplanada da referida 
Estação Ferroviária, terreno esse que assim se descreve; Começa na divisa com 
André Jorge & Cia. próxima a esplanada da Estaço,.daf segue no rumo de 170  30 
NE., a distância de 16 metros e ID centímetros; dai segue no rumo de 100  25' NE, 
a distância de 27 metros e 50 centímetros, onde vae enconirár com o veio do 
Ribéirãozinho; daí sobe por este a distância de 7 melros; daí segue no rumo de 70 

SW a distância de 10 metros e 50 centimtros; daisegue no'rumó de 89030  NW a 
distância de 2 metros; daí segue no rumo de 140  SW a distância de 32 metros e 10 
centímetros, onde vai encontrar o-ponto que fica, a 5 metros distante do ponto de 
partida; daí segue no turno de 830  15' SW a distância de 5 metros, onde vai 
encontrar o ponto onde tivera começo estas divisas, confrontando esse terreno em 
sua integridadepeia frente com a rua Esplanada da'Estação desta cidade, de um 
lado com André, Jorge & Cia., de outro com o transmitente e nos fundos com o 
córrego Ribeiráozipho.- . 

PR0PRlETÁRlA  COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE 
PRODUTOS ALIMENTARES 5/A, com sede np Rio de Janeiro.- 

TÍTULO ANTERIOR:- Transcrição n°. 6.706, Livfo 	fis. 144, em 14 de 
Maio de 1.947.- Taquaritinga. 29 de agosto de 2:003.- 

Rolo n° 	1.632

Ettado 

CERTIDÃO 	 -, CUSTAS 

CERTIFICO E DOU 
1. 	foi 	extraída 
Federal n 	6.015/73. 

FÊ. que a presente côp. coniposta 
nos termos do art. 19. 	10  da Lei 

de 

03 matrícula 22386. sobre a qual no 
h8 qualquer alieraç8o ou ônus reais além do que ,e13 Ministério Público   . 	&00 contém até a data de 28/06/2018. (69564) 	 Irip. Municipal 	 &oo 

Trib. 

Emolumentos 	 - 
- 

IPESP  	 
Registro Civil 

 Justiça 	- 	I.00 

TOTAL 	 .00 

0.00 
0.00 

O.00 r 

PRAZO DE VALIDADE 	 Conferência feita por 	1 
Para ti,',s do dlposto no Inciso IV do ar). 1 	do Dec. Fede.I 	 1 
r' 	93.240/86. 	e 	letra 	"c 	do 	tem. 	15 	do 	Cp. 	XIV 	 lua 	n 	o 	on . Pro'.,imanto Ca-158/89. a presente certid30 é VALIDA POR 	 -,_J 30 DIAS, a contar da dat* da suo emIs$So. 

1 	 ' 	 OFJZADA \ 	 s.,,,J 	1 

Taquariinga, 29dejunhófi-201: 	\ 	 1 

Nelson Luis 

Protocolo n° 67.053 
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J5 OFICIAL DE REGISTRO DE iMõVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
CÕMARCÃ DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 

Marinho Dembinski Ken 
Oficial 	 / 

— 	CERTIDÃO  / 
G E R T 1 F 1 C O, a pedido formalizado pelo-protocolo/ofício n° 

69)520,--áatado dê 27/0612018, que revendo o(arquiVo do Cartório, os livros 

cornpeteçte, destinad a "Transcrição das Transmissões" e 'Registro Geral", 
f 

livro 02, deles, verifiquei CONSTAR a transcrição número seis miléetecentos e 

seis 	foft cento "é uarenta e quatro (144),.- do livro '3-"S", feita em 

quatorze (14) de maio demil riovecents e quarenta e sete '1 .947)a qual dispõe 

literalmente que:--------------------------------  ---- 

"Núrnm de Ordem: 6.706. Data: Em 14de maio de 1.947. Circunscrição: 

Taquaritinga. Denominação ou rua e número: Rua da Esplanada - Estação 

Estrada de Ferró Ãiaraquara. "Característicos e confrontaçõs: úm terreno 

sem benfeorias, com a área total de duzentos -e trinta e oito (238) metros 

quadrados, situado nopermetro urbano desta cidade, junta à Estação d 

Estrada de Ferro Araraqi?ara,'fazendo frente para a rua da Esplarada da referidã 

Estação Ferroviária, terreno esse que assim se descreve: Começa na divisa de 

André Jorge & cia,k próximo a esplanada da Etação,'.daí segue no rümo d 

17030'N.E. a distância de 16 metros e 1-0centimetros, daí segue no rumo de 

10°25'N.E. a distância de 27 metros e 50 centímetros, onde vai enconJar o veio 

do Ribeirãozinho; daí sobe por este a ditância de 7 metros; ai segue no rumo 

de7°..S.W. a distância de 10 metro e 50 centímetros; daí segue no rumo de 

°30'N.W: à distância de 2 retosj daí segue no rumo de 04°S.\jV.a distântia 

de '32 rnetr6s. e 10 centímetros, onde vai encontrar o ponto que fica a 5 metros 

distante do ponto de partida; daí seque no rúnlo de 6311 5'S.W1  a distância de 5 

metros, onde, vai encontrar o ponto one tiveram comeo estas divisas, 

confrontndo esse terreno em sua integridade pela frente.coma rua Espianda da 

Estação desta cíade, d um lado dom AndrJ.órge & cia, de odtro com o 

• transnitentes e aos fundos corri "o córrego Ribeirãoziio. Tí tulo anterior: N° 

422, Livro-- 3 R, fís. 11. Nome, Domicilio e Profisso do.Adquirente: 

-Companhia lhdustrial e,Comercial Brasileirà de Produtos Aliffientares. S.A., com 

sede no-  Rio de Janeiro. Nome, DomicíHoerofirsão  do Transrpiente: Elisio 

Borelli, viúvo, italiano, proprietário: domiciliad,o e residente.em São Paulo. Forma 
- ) 

• Rua Miguel AreImo, 352, sala 01 - Taquaritinga - Ôento - CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 - e-mail: atendirnentõcritdpjtaquaritinga.com.br  
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1' 	1 

do Título, Data e Seentuário: Venda e Compra. EscritUa lavrada nas noas 

do 5 Tabelião de São Paulo, em 1 	é abril de'  1.947. ]Valor do Contrato: 

Cr$1 0.000100 (Dez mil cruzeiros). 'Condições do Contrat.ol Não há. O Oficial 

•maior, (assinatura). Averbações: N01.- Por'equerimento'ern.orma legal, datado. 

de 29 de Março de 1.97i, a Companha Brasileira lndustra( e Comerial de 

Produtos Alimentares, sociedade anônin\a, com sede socia ua da Consoiaçãõ 

n 896, na Capital deste Estado, requereu á presente averbação a fir'i d.•  ficar 

constando que foi consrudo no terreno da transcrição o lado, um prédio 

situado à Ávnia Carlos de Brito, na Vila Rosa, detacdade: —'Dou fé. L 

Taquaritinga, 30 de Março de 1.971. • Esbre ente, (José uiz'Paúl). O Oficial, 

(assinat'ura). V.M. 22.386. TAqÜARTI "..2 	 de JUNHO de dois 

mil e d'ézoito (2018): 	Eu, 	Á 	
' ' 	 (Matheus 

revente, digitei e conferi. 	Eu, 

enir( Pinotti Ansmo), 2  .iciata 

M 'Lenir Pinotti Anselmp 

2a Oficiala Subtitut'a 

Henrique (onahes), Auxiliar .de 

	  (Man 

Substituta, subscrevi, doi fé e assin 

) COBRADO PELÃ CERT!DÃO 

	R$ 30,69 
	R5 8,72 
	R$ 5.97 

REG. CIVIL 	 R$ 1,62 
TRIB. JUS IÇA 	 '. R$ 2,11 
ISS 	 R$ 0.92 
MP 	 R$ 1,47 
'TOTAL 	 R$ 51,50 

VALIDADE DA CERTIDÃO: (30 DIAS 
Para efeito' exclusivamente notariais 
Item 12'd' cap. XIV das normas de 

Serviço. 

VALOR 

OFIÇIAL.... 
ESTADO.., 
PESP 

" AI ("IS I 	fllIi TFRACO. RASURA OU EMENDA. INVALIDA ES I)CUMTO' 
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V TABEUÃO DE NOTAS E DE PRÕTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
TAQIJARITINGA - SP 

,COMARCA DE TAQuARmNGA - ESTADO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO NELSON FEREIRA DA SILVA 

LIVRO N. 124 SEGUNDO TRASLADO FLS. 051/053 

ESCRITURA de compFa  e venda que à PREFEITURA MUNICIPAL IDE 

TAOUARITINGA,  outorga a -COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL BRASILEIRA DE 

PRODUTOS ALIMENTARES S/A.,  como abaixo se declara, no valor de 	Cr$50.000,00.- 
/ 

SAIBAM quantos a presente escritura virem que aos doze (12) dias do mês 

.de abril do ano de mil novecèntos e setenta e um (1971),( nesta cidade de Taquaritinga, 

) 	
- 	 1 	

E 	 - 

justas, e contratadas, a saber:- como outorgax\te-vndedora- COMPANHIA INDUSTRIAL E 

COMERCIAL.BRASILEIRADE PR9pUTOS ALIMENTARES,  sociedade ârônima, om sede 

Estado de São Paulo, em cartório, perante mim oficial maior, compareceram partes entre si, 

social à Rua' da Consolação n.° 896, na capital deste Estado, inscrita .no Cadastro Geral de 

Contri1.iintes sob / o n.° 60;409.073/001, neste ato representada por seu bastante 

proLurador, Dr. Jayr Pastorello,,brasileiro, casado, advogado, residente na cidade de Araras, 

deite estado, nos termos da procuração lavrada no 26°) tabe1onato de notas de d 'Paulo, 

no, livro n.° 4, fls. 155, em 08- de março do correhte ano, a 'qual fica registrada neste 

cartório, no lívro competente a.° 21, e, como outorgada - PREFEITUiA M ICIPAL DE 

T4ÇUAR1TINGA, neste ato devidamente representada por seu prefeito em exercício, Dr. 

Adail Nnes da Silva, brasileiro, cas'ado, advogado,t residente nesta cidade de Taquaridnga, e 

autorizada'I pelas Leis n.° 1.142 de 16 de dezembro áe 1970 e a.° 1.165, de .06 de abril d 

1971, que adiante vào ¶anscritas, os presentes meus conhecidos e das duas testemunhas 

adiante nomeadas e' no final'assinadas, do que dou fé. Perante as mesmas testemunhas pela 

outorgante endedora COMPANHI( INUSTR1AL E COMERCIAL BRASILIRA DÚ PRODUTOS 

ALIMENTARES S)A., represèntada n'a forma já indicadã, me. foi dito, - -que conforme 

transcrições n.°s 6.648, fis. 130 e n.° 6.706, livro n.° 3, S. Fls. 144 e averbação sob n.° 1 do 

Cartório de Registro de Imóveis desta comarca, é senhora e legitinia possuidora 1e DOIS 

TERRENOS  anexos, situados na Avenida Carlos de B±o na Vila Rosa, desta cidade de 
/ 	 RUA MIGUEL "ELMO 34Q. CEr'ffRO - 	

TAQUARI11NGA SP CEP 15900.000 
FONE/FAX 16.32522224 
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l TABEUÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
TAQLíARITINGA - SP 

COMARCA DE TAQUARrnNGA1- ESTADO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO NELSON FERREIRA1DA SILVA 

GA 

cruzeiros (Cr$ 10.000,00) deverão ser pagos à vendedora nd dia trinta e um (31) de janeiro 

de mil zovecentos e setenta ecinco (1.975), devendo os ,pagamentos de ditas importâncias 
ki 

ficarem comprovados mediante recibos assinados pela vendedora; em virtude do que cede e 

transfere para a outorgada compradora, toda a posse, jús,1  domínio, direitos, açõs e 

servidões ativas que sobre os imóveis ora vendidos exercia e promete por si ou seus 

sucessores a fazer a presente vená sempre boa, firme e valiosa, a todo o tempo .en que 

duvidas apareçam ou quando chamada for à autoria, respondendo pela evicção de direito. 

Pela outorgante venddora me 'foi exibido o certificado; erdficad n.°  001399/71,-fornecido pelo 

Instituto Nacional de Previdência Social, datado de 12 de março de 1971, pelo qual se 

verifica que mesma vendedora-acha-se quite para com aquele Instituto, com relação a 

quaisquer impostos. Pela outorgada compradora PREFEITURA. MUNICIPAL - DE  

TAOUARITINGA,  representada pela forma já indicada, me foi dito, perante as mesmas 

testemunhas, qúe aceia a presente ecrÏtura em todos os seus termos e como nela se 

contem e declara, e me exibiu o recibo tegativo do( imposto de transmissão "inter-vivo!' 

fornecido em data dei  06 do corrente mês pela Coletoria Estadual local, do seguinte teor: 

"Original. la.,  série n.° 071. Secretaria ,6 Fazenda, Estado de São Paulo. Impôsto .- Taxa. 
o 

Inter-vivos". Exercício de 1971. Cr$nihil.- Recebi do Sr. PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, a importância de nihil, relativa à guia sura n.° 71. Repartição 

Arrecadadora de Tauaritinga. 4m 06 de abril de 1971. Visto. Exator. Recebi. (a) R. 

-jaquinto. Caixa".- Protestaram as partes aprs\e9taxerii as certidões negativas necessárias, na 

Qtcaslào do registro desta. - Lei #.0  1.142, de 16 de Dezembro de 1970. .4utorza a PREFEITUR.'i 

MUNICIPAL DE TAQU'1RlT.LNGA, à adquirírprídiósi e terrenos da 'Nestlé"r dá outras providências. 

O senhor doutor Adail Nunes da Silva, Prefeito Muni&pal de Taquaritinga, usando das atribuições que a 

lei lhe confere. Fa saber que a Câmara Munital decreta e ela pro.nulsa  a seguinte lei: Artzgo 1° Fica o 

Executivo Muni&rpal, autorkado  a adquirir prédios e terrenos, que constam pertencer à Companhia 

Industrial Brasileira de Produtos Alimentares 5/A (Nestlé), situados nesta cidízde, pelo valor totdlde 0-4' 

IlIloIlIlIlIlIlil 	iIItIIIIIIIIIjIIllI 
RUA MIGUEL ANSEI.MO  340- CENTRO 

TAQUARITINGA SP CEP 15900.000 



Em test. 	) .d--verdade. 
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'elson Ferizei a da Silva 
Tabelião 
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10 TABELIÃO DE NOTAS EDE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS 
TAQUARrnNGA-SP 

cOMARCA DE TAQUARITINGA - ESTADO DE SÃO PAULO 
TABELIÃO NELSON FERREIRA DA SILVA 

embora as áreas dos terrenos ora vendidos sejam inferiores às áreas constantes dos títulos 

de aquisições, a presente venda abrange todos os bens adquiridos pelas uanscriç6es 

6.648 e 6.706,reto referidas.- De domo assim o disseram, ,me pediram que lhes lavrasse esta 

escritura, que lhes lavrei e sendo-lhe lida perante as testemunhas Aflessio Borelli e Jose 
/ 	

1 

ernardino Sobral, brasileiros, casados, oficiais de justiça,residentes nesta cidade, acharam-

na conforme, aceitararn':r,, e com as mesmas assiaxn-na. Vae' esta selada com os selos de 

custas judiciais no valor àe Cr$ 68,00 e o de aosentadoria dos servidores da justiça de 

Cr$34,00.- Dou fé. Eu, (a) João Batista de Camargo Lima, oficial maior, que a datilografei e 

assino, (a) João Batistade m 	Ti 	quaxinga  12 de abril de 1971. (a.a) JAYR 

PASTORELLO ADAIL NUNES DA 'SILvA. AiiLEssIo B0RELLI. JOSE BERNARDINO SOBRAL. 

NADA MAIS. Está conforme o original. Trasladada aos vinte e sete (27) dias do mês de 

junho (06) do ano dois mil e dezoito(2.018). Legalmente selada. Porto por fé que o 

D, que contém 05 páginas, todas rubricadas por mim Tabelião,  TRASLAD  

e copia.fiel do original constante do livrQ... notas n.o  14. - - nto e vinte e quatro), 
-— 

folhas 051/053. Eu, 	 Tabelião, 

digitei, conferi, subscrevi, dou fé e assino em público eraso.. 	  
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Ponto "B" 

3.795,58 m2, antes do Distrato 

Parcial de Contato de Cessão de Uso 

Sede da 2  CiaIPM do 13° BPMII — Taquaritinga 

(. 	O 

. t 	1.c D 	 •.w.,sr:ço 	 Ç 

• tPt 

!iai çpII10 

Casa da Agricultura 

Está na mesma escritura, 

porém não pertencente a 

PMESP 

3.923.70 m2  
Área pertencente à Prefeitura, depois do 

Distrato Parcial de Contato de Cessão de Uso, 

a contar de 05DEZ05, com 180,24 m2  



MEMORIAL DESÇRITIVO 

ircünScricão do imóvel da Matricula n°22.38  - Têm início no marco 

1, este situado nã divisa com a Avenida João De Jorge, Casa da Agricultura do estado 

de São Paulo e área * .a descrição, dai, segue confrontando com a Avenida Joãó De Jorge 
com azimute 22°58'OO" e distâneta de 01,45 metros até o marco'02, daí, deflete á direita 

,1 

e 'segue confrontando .com a Casa da Agricultura do Estado de são :.Paulo com as 

seguintes medidas - o-o= az 82°49'OO" e distância de 41,80 metros / ó3-.04 az 

179059'OO" e distancia de 0,30 metros e 04.-05 az 81°01'OO" e distância de 44,62 

metros, daí, deflete a direita e segue confrontando com a Rua Projetada com azimute 

175°24'OO" e distancia de 72,08 metros até o marco 06, daí, deflete a direita e segue 

'confrontando cóm a Rua 10 com azimute 264°28'00" e distância de 91,58 metros até o 

marco 07, daí, deflete a direita e segue  confrontando pelo alinhamento predial, lado 

ítnpar, da Avenida João De Jorge com azimute de 859005'OO" e distância de 69,45 metro 

até o marco 01, chegando assim ao marco que deu início e fim a presente descrição 

perimétrica,perfazendo a área de 6 	Obs Área constituída de um prédio com 

a metragem de 931,50 m, um prédio com a metragem de 165,00 m*  e um prédio com a 

metragem de 180,24 m2. 

Circuiisérjcão destinado a Policia Militar do.Esado de São.Pau10-

Tem início no marco Oi, este situado na divisa com a Avenida João De Jorge, Casa da 

Agricultura do estado de São Paulo e área a descrição, daí, segue confrontando com a 

Avenida João De Jorge com azimute 22058'OO»  e distância de 01,45 metros até o marco 

2, daí, deflete á direita e segue confrontando com a Casa da Agricultura do Estado de 

são Paulo com as seguintes medidas - 02-05 az SQ49'OO" e distância de 41,80 metros 

az 179059'00" e distância de 02,50 metros 'e 04-05= az 8Í°01'OO" e distância 

'de 44,62-metros; daí, deflete a:direita e. segue confrontando coma-Rua Projetada com 

azimute 1 75°24'OO" e distância de 1,08 metros até o matco 06, daí, deflete a direita e 

segue confrontando com a Rua 10 com azimute 264°28'O(Y' e distância de 50,26 metros 

até o marco 6A, daí, deflete a direita e segue confrontando com a área remanescente com 

as seguintes descrições - 6A-7B= az 354°4CY00 e distância de 21,58 metros é713-7A=  

Págrnaide 



Taquaritinga, 26de agostó de2019. 

tde.Taquaritinga 
ei José Marsico 

tC 	.4 
Eng° No Aurélio Bossolane 

Ó60168764 

az 28°86'00" e distância de 89,72 metros, daí, deflete a direita e pegue confrontando 

pelo alinhamento predial, lado ffnpar, da Avenida João De Jorge com azimute de 

559005'OO" e distância de 4858 metros até o março 01, chegai:ido  assim ao marco que 

deu início e fim a presente descrição perimétrica, perfazendo a área de 5 475,87n Obs.  

Área constituída de um prédio com a metragem de 931,50'à e um prédio com a 

metragem de 165,00 m 

Circunscrição remanescente do, imóvel da Matricula n°2L585:  - Tem 

inicio no marco 7, este situado na divisa com a Avenida João De Jorge, Rua 10 erea a 

deserição, daí, segue confrontando com a Avenida João De Jorge com azimute 859005'0O" 

e distância de 20,85 metros até o marco 7A, daí, deflete a direita .é segue confrontando 

com  a destinada Policia Militar do Estado de São Paulo com as seguintes medidas,- 

7A-7B= az 83036'We,ditância de 39,72 metros e 7B-6A= az 174°40'OO" e distância 

de 21,88 metros, daí, deflete a direita e segue confrontando com a Rua 10 com azimute 

264°28'OO" e distância de 41,82 metros até o marco 07, chegando assim ao marco que 

deu início e fim a presente descrição penmétrica, perfazendo a área de 853,8 

Obs. Área constituída de um prédio com a metragem de 180,24 

Página 2de 2 
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Matricula n022.285 - Área Total = 6.529,67m2  
Marco Azimute Distância 

01-02 22058'00" 1,45 

02-0.5 82049'00" 41,80 

03-04 170°59'00" 2,30 

04-05 810011OO" 44,62 

05-06 175924'OO" 72,08 

06-07 264°28'OO" 91,68 

07-01 369005'OO" 69,4.3 

Rua lO 

Área Remanescente 
Marco Azimute Distância 

07 - 7A 359005'OO" 20,85 

7A - 78 830361OO" 39,72 

7B-8A 174°40'00" 21,38 

6A -07 264°28'OO' 41,32 

Área destinada a Policia Militar 
Marco 	- Azimute Distância 

01-02 £20681OO" 1,46 

02-03 82°4'00" 41,80 

05-04 170°59'OO" 2,30 

04-05 81001'OO" 44,62 

06-06 175024'00" 72,08 

06- 6A 264°2$'OO" 30,26 

6A - 713 3644O'00" 21,$8 

713 - 7A 263°36'00" 39,72 

7A - 01 359°05'00" 48,58 

A,. ,,o XW) 



Estado UF: 	São Paulo 

Escala 	1:1.000 

Proprietário(s): 	Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Município(s): 	Taquaritinga 

Cartório: 	12.005-5 

Mat. / Transc.: 22.285 

Área Total: 	8.329,87 m' 

Data: 	 26/08/2019 

Prop.: 

( 

PLANTA CADASTRAL DO IMÓVEL 

Propriedade: 	Propriedade: 

Quadro de Áreas e Perímetros: 

vide planta 

Quadro de Assinaturas-. 

Pre(eftura M fipal de 1'aquaritinga 
Vand ei José Mársico 

('. 

Resp. Téc.: 	ciA C 	bl  

ng. Marco Aurélio Bossolane 
Crea 060168763+ 

Folha 

Única 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Praça Horácio Ramalho, n2  160 - Centro 
CNPJ: 72.130.81810001-30 

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE IMÓVEL 

A prefeitura municipal de Taquaritinga, a requerimento da pessoa interessada, 
que revendo nos arquivos desta municipalidade e demais papéis a seu cargo, destes, verificou 
constar que o imóvel abaixo descrito encontra-se lançado no Cadastro Imobiliário Municipal. 

Cadastro: 	0006854 	 Matricula/Inscrição: 01.003.0040.0199.001 
PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 

CPF/CNPJ:72.1 30.818/0001-30 Proprietário: 	
TAQUARITINGA 

Compromissário: 	 CPF/CNPJ: 

AV. JOAO DE JORGE, 00000 - Farwest - Taquaritinga / SP - Cep. 15900-000 

Quadra: 	0040 	Lote: 	0199 	 Unidade: 001 

Quadra: 	 Lote: 	AREA B 	Unidade: 1 

3.795,58 	
Área 	Edif. 	Da 	

149,56 	Área Edif. Total: 	149,56 Unidade: 

294.656,88 	 14 
Valor 	Venal 	

2.014,76 	
Valor 	Venal 	

436.671,64 
Edificação: 	 Total: 

Endereço: 

Setor: 	3 

Setor: 	1 

Área Territorial: 

Valor 	Venal 
Territorial: 

Emissão: 08/08/2019 

Adauto Luis Malaguti 

Oficial Administrativo 



AV. JOAO DE JORGE ,00111 - Farwest- Taquaritinga / SP - Cep. 15900-000 

Quadra: 	0040 	Lote: 	0176 	Unidade: 001 

Quadra: 	 Lote: 	AREA A 	Unidade: 1 

Área 	Edif. 	Da 
3.923,70 	 1.299,80 	Área Edif. Total: 	1.299,80 

Unidade: 
Valor 	Venal 	 Valor 	Venal 

272.827,27 	 1.461.287,15 	 1.734.114,42 
Edificação: 	 Total: 

Endereço: 

Setor: 	3 

Setor: 	1 

Área Territorial: 

Valor 
	

Venal 
Territorial: 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Praça Horácio Ramalho, n2  160— Centro 
CNPJ: 72.130.818/0001-30 

CERTIDÃO DE EXISTÊNCIA DE IMÓVEL 

A prefeitura municipal de Taquaritinga, a requerimento da pessoa interessada, 
que revendo nos arquivos desta municipalidade e demais papéis a seu cargo, destes, verificou 
constar que o imóvel abaixo descrito encontra-se lançado no Cadastro Imobiliário Municipal. 

Cadastro: 	0006853 	 Matricula/Inscrição: 01.003.0040.0176.001 
PREFEITURA 	MUNICIPAL 	DE 

CPF/CNPJ:72.1 30.818/0001-30 Proprietário: 	
TAQUARITINGA 

Compromissário: 	 CPF/CNPJ: 

Emissão: 08/08/2019 

Adauto Luis Malaguti 
Oficial Administrativo 


