
AVALIAÇÃO IMÓVEL URBANO 

A comissão de avaliação do Município de Taquaritinga, designados, 
reunidos nesta data para apreciação do imóvel objeto do processo n° 
414212016; 

A presente avaliação, e todo o seu desenvolvimento, bem como todas as 
informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho, não 
vislumbram qualquer interesse quanto ao resultado a ser apurado, declarando 
que só lhes cabem cumprir o mister designado, portanto, isento de qualquer 
outra intenção; 

Para obtenção do valor do imóvel, desenvolvemos pesquisas nas 
imobiliárias do município e valores venais de imóveis na região. 

Portanto, o lote referido, com frente para a Avenida Paulo Zupanni, 
esquina com estrada Municipal TQR 556, cadastrado na matricula n° 16.618 do 
CRI de Taquaritinga, tem o seguinte valor: 

Lote/Área 	 10.057,84ni2  x R$200,00 = R$ 2.011.568,00 

Valor total da área 	 R$ 2.011.568,00 

(Dois Milhões, Onze Mil, Quinhentos e Sessenta e Oito Reais). 

Taquaritinga/SP, 10 de Fevereiro de 2020. 
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OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 
COMARCA DE TAQUARITINGA- ESTADO DE SÃO PAULO 

MarinWo Dembinski Kern 
Oficial 

_CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
TAUARITINGA-SP. — 

LIVRO N. 2 - REGISTRO GERAL 

1• 

IMÔ\/EL: UT1AARE-A DE TERRAS identificada co?no "AreaA", sitia 
da neste municpioe comarca, com inicio no ponto localizado 
no cruzamento da 4venida Celso Ferreira de Camargo, com o pro 
lonçamento,da Avenida Dr. Paulo Zuppani, entao avenida Peri-
metral; dai segue pela lateral dirt-.ita da rfrida Avenida — 

Dr. Paulo Zuppaní, ate enccntrar o ponto n9 2, numa distan--
cia de 130, 54ms. alinhamento 1-2; dai, defletindo a direita-
90Q, segue numa distancia ce 81,00ms. ate encntra o ponto-
3, confrontando com terras remanescentes co Dr. Carlos Nogue 
ira Ferraz, a1inhnento 2-3; daí, defletindo a direita nova-
mente, seçue ate encontrar o ponto 4, numa ditncis de — — 
132,34ms., com a mesma confrontaçac, alinharnsntQ 3-4; daí, — 
defletindo a cireita mais uma vez, segue ate encontrar o pon 
to de partida ng 1, numa distancia de 102,70ms., na confron-
tçao com a lateral db prolon.rnntc da Avenida Celso Ferrei 
ra de Comrgo, alinhamento 4-0, perfazendo a ersa quadrada — 

de 9.898,05ms.- 

PCPRIETRIOS: CARLOS NOGUEIRA FERRAZ, RG. n2 849.862-5SP/5P 
nedico, e s/m. Wanda Nogueira Ferraz, RG. nQ 1.369.758-SSP/-
SP, do lar, inscritos no CPF/MF sob~nQ 002.113.3E8-34, brasi 
Leiros, casados no regime da comunhao de bens, antes da lei- 
.515/77, residentes e domiciliados na Rua Professor Cuilher 
me Milward n9 2791 Butant-P-Cepital.-- 

TfTULO ANTERIOR: Matriculado sob b 226 	 0 Carta-- 
rio.- Tequaritinga, 25 de junho de\.99 / 

O Cfi.cial, 	 • 

— Jo-~\Luiz 

— 	 rn 5 de junho de 1.991.- DESAPROPRIAÇÃO — 

Por escritura de 06 de ,junho de 1.991 do 19 Tabelião desta — 

comarca, L2 nã 197, fls. 111/113, os proprietrics CARLOS NO 
GUElRA FERRAZ e sIm. Wanda Nogueira Ferraz, ja qualificados, 
representados pelo sr. Carlos Nogueira Ferraz Filho, RG. n9-
0.763.070-5S/SP a CPF/MF n2 028.350.248-75, brasileiro, ca-
sado, edmiriistrador de emprosas, nos termos daprocuraçao ar 
quívada nas notas daquele Tabeliao n pasta própria n2 05, — 
sob o nQ da ardem 954, transmitiram a PREFEITURA MUNICIPAL — 

DE TAQUARITINGA, inscrita no CCC/Mr 5ob nQ 72.130.818.000-30 
com sede nesta cidade, na Praça Dr. Horacio Ramalho ng 1B7,i.. 
a titulo de desapropriaçao amigavel o imvel objeto desta rim 
tricu1a, pela importância de Cr$1..700.880,91 (hum milho se-
teccntos mil, oitocetos e oitenta cruzeiros, noventa e um — 

Continua no verso 

Rua Miguel Anselmo, 352, sala 01 — Taquaritinga — Centro — CEP 15.900-000 
Fone: (16) 3253-2544 — e-mail: atendimentoritdpjtaquaritinga. com. br 

ci) 
0 

cCI) 
<1 
ID(D 
ci) 0) 
cDj 
> 
0 

o) 
li) 

00 
•0O 
0 
o 

o 

t;c 

0= 



(MATRICULA 

16.618 

 

• ,.FICHA 

1 	ci... 
	) L. 	VERSO 

 

 

   

   

1' 

centavos), 	ncesriE a 	erfuraço de poço profundo.- A Ecr 

.(Aurora 	A.G.P.arques).- 

- 
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CERTJDÁO COSTAS 

CERTIFICO E DOU FÉ, que a presente cópia, composta de 
2. 	pag. 	foi extraida 	nos 	termos do art. 	19, 	§ 	10 da Lei 
Féderal n° 6.015173. da matricula 16618 	sobre a qual não 
tâ qualquer alienação ou ônus reais alem do que nela 
contem. (64964) 

Emolumentos 	 29.93 
Imposto Municipal  	0,89 
TOTAL 	 30.82 

. 

Descôntada a isenção prevista no Art. 8° 
da Lei Estadual N° 11.331/2002 

PftAZO DE VALIDADE Conferência feita por: 

Para fins do disposto no inciso IV do art. 10 do Dec. Federal 
n° 	93.240/86. 	e 	letra "c' 	do 	item 	15 	do Cap 	XIV 	d 
Provirneto CGJ 58/89. a presente certidão é VALIDA POR ~à~e~nPInoi 
30 DIAS, a contar da data da sia emissão. 	 . 

('\ 

Ansmo 
..- 	otciaia Subsiitura 

Taquaritinga, 28 de abril de 2017 
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