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 EDITAL 
 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. PRAZO 30 (TRINTA) 

DIAS. O PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA/MG, no uso de suas 

atribuições legais, FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, da Matrícula 

desconhecida do Cartório de Imóveis de Curvelo/MG, e aos proprietários confrontantes, 

que tramita perante o Município procedimento de regularização fundiária, que tem por 

objetivo regularizar a núcleo urbano informal consolidado no local denominado de Bairro 

CENTRO – Quadra 11, sendo que o perímetro abrangido pela demarcação/regularização 

é a seguinte: 
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Lote: 01          Endereço do imóvel: AV. Prefeito José Antônio de Oliveira, S/N   

Área do imóvel:  420,45 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.832,861m, Leste:541.710,252m e seguindo no azimute 39°26'21" numa 

distância de 19.61 metros com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA vamos 

ao ponto 01; deflexionando à direita no azimute 132°31'24" e seguindo divisa com Lote-

2 numa distância de 19.43 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

141°06'43" e seguindo divisa com Lote-36 numa distância de 2.18 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 231°06'43" e seguindo divisa com Lote-36 numa 

distância de 23.66 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

326°12'14" e seguindo divisa com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA numa 

distância de 17.49 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 02         Endereço do imóvel: AV. Prefeito José Antônio de Oliveira, S/N   

Área do imóvel:  206,28 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.848,006m, Leste:541.722,710m e seguindo no azimute 39°26'21" numa 

distância de 9.47 metros com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA vamos 

ao ponto 01; deflexionando à direita no azimute 129°24'50" e seguindo divisa com Lote-

3 numa distância de 21.48 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

226°01'11" e seguindo divisa com Lote-36 numa distância de 3.12 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 232°29'14" e seguindo divisa com Lote-36 numa 

distância de 7.62 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

312°31'24" e seguindo divisa com Lote-1 numa distância de 19.43 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 03          Endereço do imóvel: AV. Prefeito José Antônio de Oliveira, Nº 46   

Área do imóvel:  257,19 m²  

 

Ocupante identificado:   CARLOS AMADEU DA SILVA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.855,320m, Leste:541.728,726m e seguindo no azimute 39°26'21" numa 

distância de 12.17 metros com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA vamos 

ao ponto 01; deflexionando à direita no azimute 132°13'57" e seguindo divisa com Lote-

4 numa distância de 22.79 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

226°01'11" e seguindo divisa com Lote-36 numa distância de 11.12 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 309°24'50" e seguindo divisa com Lote-2 
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numa distância de 21.48 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 
 

 

Lote: 04           Endereço do imóvel: Avenida Prefeito José Antônio de Oliveira, Nº 356   

Área do imóvel:  369,13 m²  

 

Ocupante identificado:   PAULO HENRIQUE DOS REIS SANTOS 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.864,719m, Leste:541.736,457m e seguindo no azimute 40°08'04" numa 

distância de 12.04 metros com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA vamos 

ao ponto 01; deflexionando à direita no azimute 131°07'11" e seguindo divisa com Lote-

5 numa distância de 29.85 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

218°09'32" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 12.20 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 308°50'33" e seguindo divisa com Lote-36 numa 

distância de 7.50 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

312°13'57" e seguindo divisa com Lote-3 numa distância de 22.79 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 05          Endereço do imóvel: AV. Prefeito José Antônio de Oliveira, S/N   

Área do imóvel:  8215,50 m²  

 

Ocupante identificado:   LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.747,737m, Leste:541.765,867m e seguindo no azimute 326°06'42" numa 

distância de 40.91 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 50°52'58" e seguindo divisa com RUA 

PREF. WALTER COELHO DA ROCHA numa distância de 1.09 metros vamos ao ponto 

02; deflexionando à direita no azimute 51°05'14" e seguindo divisa com Lote-36 numa 

distância de 44.56 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 

324°54'47" e seguindo divisa com Lote-36 numa distância de 37.89 metros vamos ao 

ponto 04; deflexionando à direita no azimute 35°28'16" e seguindo divisa com Lote-36 

numa distância de 4.08 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 

38°09'32" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 12.20 metros vamos ao ponto 

06; deflexionando à direita no azimute 311°07'11" e seguindo divisa com Lote-4 numa 

distância de 29.85 metros vamos ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 

39°02'10" e seguindo divisa com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA 

numa distância de 42.13 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

159°03'58" e seguindo divisa com Lote-6 numa distância de 20.83 metros vamos ao ponto 

09; deflexionando à direita no azimute 157°48'28" e seguindo divisa com Lote-10 numa 

distância de 5.96 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 

157°57'01" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 8.16 metros vamos ao ponto 

11; deflexionando à direita no azimute 159°38'06" e seguindo divisa com Lote-12 numa 

distância de 17.05 metros vamos ao ponto 12; deflexionando à direita no azimute 

160°50'05" e seguindo divisa com Lote-13 numa distância de 18.84 metros vamos ao 

ponto 13; deflexionando à direita no azimute 55°03'31" e seguindo divisa com Lote-13 
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numa distância de 27.15 metros vamos ao ponto 14; deflexionando à direita no azimute 

147°21'44" e seguindo divisa com Lote-14 numa distância de 14.16 metros vamos ao 

ponto 15; deflexionando à direita no azimute 56°04'20" e seguindo divisa com Lote-14 

numa distância de 26.13 metros vamos ao ponto 16; deflexionando à direita no azimute 

151°53'11" e seguindo divisa com RUA MAJOR SALVO numa distância de 47.15 metros 

vamos ao ponto 17; deflexionando à direita no azimute 242°44'10" e seguindo divisa com 

Lote-15 numa distância de 72.10 metros vamos ao ponto 18; deflexionando à direita no 

azimute 149°58'37" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 3.64 metros vamos 

ao ponto 19; deflexionando à direita no azimute 245°11'31" e seguindo divisa com Lote-

29E numa distância de 23.60 metros vamos ao ponto 20; deflexionando à direita no 

azimute 147°48'51" e seguindo divisa com Lote-29E numa distância de 12.25 metros 

vamos ao ponto 21; deflexionando à direita no azimute 219°36'13" e seguindo divisa com 

Lote-34A numa distância de 13.81 metros vamos ao ponto 22; deflexionando à direita no 

azimute 317°25'06" e seguindo divisa com Lote-35 numa distância de 12.52 metros 

vamos ao ponto 23; deflexionando à direita no azimute 218°43'08" e seguindo divisa com 

Lote-35 numa distância de 14.54 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 06         Endereço do imóvel: AV. Prefeito José Antônio de Oliveira, Nº 364   

Área do imóvel:  391,02 m²  

 

Ocupante identificado:  IZABEL DE FÁTIMA PEREIRA DA COSTA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.906,645m, Leste:541.770,749m e seguindo no azimute 38°22'37" numa 

distância de 16.78 metros com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA vamos 

ao ponto 01; deflexionando à direita no azimute 148°08'22" e seguindo divisa com Lote-

7 numa distância de 16.61 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

142°05'26" e seguindo divisa com Lote-9 numa distância de 7.45 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 232°15'50" e seguindo divisa com Lote-10 numa 

distância de 20.63 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

339°03'58" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 20.83 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 07          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, S/N   

Área do imóvel:  369,86 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.943,130m, Leste:541.799,665m e seguindo no azimute 150°34'43" numa 

distância de 12.27 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 237°33'22" e seguindo divisa com Lote-8 numa distância de 15.20 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 144°38'50" e seguindo 

divisa com Lote-8 numa distância de 12.10 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 228°43'34" e seguindo divisa com Lote-9 numa distância de 13.22 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 328°08'22" e seguindo 
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divisa com Lote-6 numa distância de 16.61 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 38°24'42" e seguindo divisa com AV. PREFEITO JOSÉ ANTÔNIO 

DE OLIVEIRA numa distância de 29.77 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 08           Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 711   

Área do imóvel:  160,84 m²  

 

Ocupante identificado:  FERNANDA LOPES DE CASTRO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.932,438m, Leste:541.805,695m e seguindo no azimute 150°34'43" numa 

distância de 9.91 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 228°43'34" e seguindo divisa com Lote-9 numa distância de 14.23 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 324°38'50" e seguindo 

divisa com Lote-7 numa distância de 12.10 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 57°33'22" e seguindo divisa com Lote-7 numa distância de 15.20 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 09          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 700   

Área do imóvel:  221,61 m²  

 

Ocupante identificado:  MUNICIPIO DE MORRO DE GARÇA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.923,805m, Leste:541.810,564m e seguindo no azimute 149°49'40" numa 

distância de 9.22 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 232°15'50" e seguindo divisa com Lote-10 numa distância de 26.16 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 322°05'26" e seguindo 

divisa com Lote-6 numa distância de 7.45 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 48°43'34" e seguindo divisa com Lote-7 numa distância de 13.22 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 48°43'34" e seguindo 

divisa com Lote-8 numa distância de 14.23 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 10         Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 681   

Área do imóvel:  373,41 m²  

 

Ocupante identificado:   MUNICIPIO DE MORRO DA GARÇA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.915,833m, Leste:541.815,198m e seguindo no azimute 150°38'18" numa 

distância de 10.16 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 237°31'09" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 47.11 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 337°48'28" e seguindo 

divisa com Lote-5 numa distância de 5.96 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 
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direita no azimute 52°15'50" e seguindo divisa com Lote-6 numa distância de 20.63 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 52°15'50" e seguindo 

divisa com Lote-9 numa distância de 26.16 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 
 

 

Lote: 11          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, 631   

Área do imóvel:  382,76 m²  

 

Ocupante identificado:   MUNICIPIO DE MORRO DA GARÇA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.906,974m, Leste:541.820,182m e seguindo no azimute 150°38'18" numa 

distância de 8.05 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 237°03'05" e seguindo divisa com RUA MAJOR SALVO numa 

distância de 0.89 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

237°32'27" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 47.26 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 337°57'01" e seguindo divisa com Lote-5 

numa distância de 8.16 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

57°31'09" e seguindo divisa com Lote-10 numa distância de 47.11 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 12           Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 583   

Área do imóvel:  713,44 m²  

 

Ocupante identificado:   RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA CRUZ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.899,473m, Leste:541.823,379m e seguindo no azimute 147°03'05" numa 

distância de 12.54 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 232°54'19" e seguindo divisa com Lote-13 numa distância de 51.10 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 339°38'06" e seguindo 

divisa com Lote-5 numa distância de 17.05 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 57°32'27" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 47.26 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 13          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 639   

Área do imóvel:  1002,50 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.888,950m, Leste:541.830,199m e seguindo no azimute 150°25'08" numa 

distância de 20.14 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 235°03'31" e seguindo divisa com Lote-14 numa distância de 27.15 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 235°03'31" e seguindo 

divisa com Lote-5 numa distância de 27.15 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 
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direita no azimute 340°50'05" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 18.84 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 52°54'19" e seguindo 

divisa com Lote-12 numa distância de 51.10 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 14         Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 637/657   

Área do imóvel:  383,32 m²  

 

Ocupante identificado:  GRÉCIA APARECIDA FERREIRA SAMPAIO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.871,436m, Leste:541.840,141m e seguindo no azimute 151°17'58" numa 

distância de 14.70 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 236°04'20" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 26.13 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 327°21'44" e seguindo 

divisa com Lote-5 numa distância de 14.16 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 55°03'31" e seguindo divisa com Lote-13 numa distância de 27.15 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 15          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 577   

Área do imóvel:  1751,78 m²  

 

Ocupante identificado:  RUTH GOMES AVELAR 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.816,956m, Leste:541.869,418m e seguindo no azimute 147°45'53" numa 

distância de 23.48 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 241°10'48" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 71.32 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 325°40'46" e seguindo 

divisa com Lote-29D numa distância de 6.39 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 325°40'46" e seguindo divisa com Lote-29E numa distância de 15.46 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 330°13'00" e seguindo 

divisa com Lote-5 numa distância de 3.64 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 62°44'10" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 72.10 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 16           Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, S/N 

Área do imóvel:  633,61 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.797,098m, Leste:541.881,940m e seguindo no azimute 156°03'50" numa 

distância de 3.92 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 239°45'40" e seguindo divisa com Lote-17 numa distância de 13.45 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 330°34'05" e seguindo 
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divisa com Lote-17 numa distância de 0.79 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 241°40'42" e seguindo divisa com Lote-17 numa distância de 19.93 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 151°44'33" e seguindo 

divisa com Lote-17 numa distância de 10.74 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 243°04'07" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 15.94 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 238°38'51" e seguindo 

divisa com Lote-27A numa distância de 20.21 metros vamos ao ponto 07; deflexionando 

à direita no azimute 325°42'24" e seguindo divisa com Lote-29C numa distância de 8.39 

metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 325°44'08" e seguindo 

divisa com Lote-29D numa distância de 6.06 metros vamos ao ponto 09; deflexionando 

à direita no azimute 61°10'48" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 71.32 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 17          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 551   

Área do imóvel:  337,82 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.793,520m, Leste:541.883,529m e seguindo no azimute 151°51'08" numa 

distância de 9.62 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 240°19'50" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 24.68 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 240°19'50" e seguindo 

divisa com Lote-19 numa distância de 8.70 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 331°44'33" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 10.74 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 61°40'42" e seguindo 

divisa com Lote-16 numa distância de 19.93 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 150°34'05" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 0.79 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 59°45'40" e seguindo 

divisa com Lote-16 numa distância de 13.45 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 18         Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 24   

Área do imóvel:  254,71 m²  

 

Ocupante identificado:   PEDRO MANOEL DA CRUZ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.785,039m, Leste:541.888,067m e seguindo no azimute 150°30'10" numa 

distância de 10.87 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 242°48'27" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 12.09 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 245°01'55" e seguindo 

divisa com Lote-19 numa distância de 13.20 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 333°58'04" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 9.29 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 60°19'50" e seguindo 

divisa com Lote-17 numa distância de 24.68 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 19          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 360/360A   

Área do imóvel:  1192,27 m²  

 

Ocupante identificado:  VALDECI PEREIRA DA SILVEIRA  

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.775,574m, Leste:541.893,421m e seguindo no azimute 146°50'59" numa 

distância de 20.10 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 242°48'57" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 14.78 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 325°01'45" e seguindo 

divisa com Lote-25 numa distância de 0.45 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 241°23'26" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 21.17 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 238°31'35" e seguindo 

divisa com Lote-26A numa distância de 11.62 metros vamos ao ponto 05; deflexionando 

à direita no azimute 325°20'21" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa 

distância de 10.63 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

324°41'07" e seguindo divisa com Lote-27A numa distância de 20.10 metros vamos ao 

ponto 07; deflexionando à direita no azimute 63°04'07" e seguindo divisa com Lote-16 

numa distância de 15.94 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

60°19'50" e seguindo divisa com Lote-17 numa distância de 8.70 metros vamos ao ponto 

09; deflexionando à direita no azimute 153°58'04" e seguindo divisa com Lote-18 numa 

distância de 9.29 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 65°01'55" 

e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 13.20 metros vamos ao ponto 11; 

deflexionando à direita no azimute 62°48'27" e seguindo divisa com Lote-18 numa 

distância de 12.09 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 20           Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, S/N   

Área do imóvel:  146,52 m²  

 

Ocupante identificado: VALDECI PEREIRA DA SILVEIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.758,743m, Leste:541.904,414m e seguindo no azimute 145°18'20" numa 

distância de 8.77 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 233°03'14" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 14.61 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 325°01'45" e seguindo 

divisa com Lote-25 numa distância de 11.27 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 62°48'57" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 14.78 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 21          Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 363   

Área do imóvel:  92,53 m²  

 

Ocupante identificado:  VALDECI PEREIRA DA SILVEIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.751,535m, Leste:541.909,404m e seguindo no azimute 145°18'20" numa 

distância de 6.47 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 234°06'29" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 14.64 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 325°39'48" e seguindo 

divisa com Lote-25 numa distância de 6.20 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 53°03'14" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 14.61 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 22         Endereço do imóvel: Rua Major Salvo, Nº 445   

Área do imóvel:  58,35 m²  

 

Ocupante identificado:  LUCIVANIA PEREIRA DE BRITO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.746,219m, Leste:541.913,084m e seguindo no azimute 143°13'08" numa 

distância de 4.26 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 235°59'36" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 14.72 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 324°06'29" e seguindo 

divisa com Lote-25 numa distância de 3.70 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 53°48'20" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 14.64 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 23          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 357 

Área do imóvel:  232,49 m²  

 

Ocupante identificado:  LUPÉRCIO DA SILVA LOPES 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.730,289m, Leste:541.924,570m e seguindo no azimute 232°19'46" numa 

distância de 14.64 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 324°11'36" e seguindo divisa com Lote-24 numa distância de 14.89 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 324°06'29" e seguindo 

divisa com Lote-25 numa distância de 1.43 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 55°59'36" e seguindo divisa com Lote-22 numa distância de 14.72 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 144°28'48" e seguindo 

divisa com RUA MAJOR SALVO numa distância de 15.38 metros vamos ao ponto 0=PP, 

fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 24           Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 407   

Área do imóvel:  109,63 m²  

 

Ocupante identificado:  JOSÉ VALTER PEREIRA DE BRITO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.721,344m, Leste:541.912,985m e seguindo no azimute 237°46'44" numa 

distância de 7.65 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à direita 

no azimute 324°57'41" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 14.17 metros 

vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 52°16'33" e seguindo divisa com 

Lote-25 numa distância de 7.45 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no 

azimute 144°11'36" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 14.89 metros 

vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 25          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 403   

Área do imóvel:  697,29 m²  

 

Ocupante identificado:  JOVENTINO PEREIRA DE BRITO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.717,263m, Leste:541.906,510m e seguindo no azimute 233°31'21" numa 

distância de 12.75 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 323°24'36" e seguindo divisa com Lote-26 numa distância de 22.34 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 324°13'45" e seguindo 

divisa com Lote-26A numa distância de 17.99 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 61°23'26" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 21.17 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 145°01'45" e seguindo 

divisa com Lote-19 numa distância de 0.45 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 145°01'45" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 11.27 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 145°40'58" e seguindo 

divisa com Lote-21 numa distância de 6.20 metros vamos ao ponto 07; deflexionando à 

direita no azimute 145°39'48" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 6.20 

metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 144°06'29" e seguindo 

divisa com Lote-22 numa distância de 3.77 metros vamos ao ponto 09; deflexionando à 

direita no azimute 144°06'29" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 1.43 

metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 232°16'33" e seguindo 

divisa com Lote-27A numa distância de 20.21 metros vamos ao ponto 07; deflexionando 

à direita no azimute 144°57'41" e seguindo divisa com Lote-24 numa distância de 14.17 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 26         Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 56  

Área do imóvel:  213,39 m²  

 

Ocupante identificado:  JOSÉ AMADEU FILHO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.709,685m, Leste:541.896,261m e seguindo no azimute 232°47'11" numa 

distância de 9.40 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à direita 

no azimute 323°37'10" e seguindo divisa com Lote-26A numa distância de 23.26 metros 

vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 58°25'35" e seguindo divisa com 

Lote-26A numa distância de 9.35 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no 

azimute 143°24'36" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 22.34 metros 

vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 26A          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 405   

Área do imóvel:  265,74 m²  

 

Ocupante identificado:  CLAUDIO AMADEU DA SILVA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.704,000m, Leste:541.888,774m e seguindo no azimute 232°47'11" numa 

distância de 2.40 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à direita 

no azimute 323°38'22" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 

23.50 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 324°39'20" e 

seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 18.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 58°31'35" e seguindo divisa com Lote-19 

numa distância de 11.62 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

144°13'45" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 17.99 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 238°25'35" e seguindo divisa com Lote-26 

numa distância de 9.35 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

143°37'10" e seguindo divisa com Lote-26 numa distância de 23.26 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 27           Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 375   

Área do imóvel:  735,79 m²  

 

Ocupante identificado:  EUNICE DE SOUSA ALVES FERREIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.700,052m, Leste:541.883,611m e seguindo no azimute 232°27'47" numa 

distância de 8.92 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à direita 

no azimute 326°32'54" e seguindo divisa com RUA ORIENTE numa distância de 1.39 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 324°30'50" e seguindo 

divisa com Lote-28 numa distância de 21.09 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 232°23'31" e seguindo divisa com Lote-28 numa distância de 9.33 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 326°00'32" e seguindo 
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divisa com Lote-29 numa distância de 2.64 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 327°27'52" e seguindo divisa com Lote-29A numa distância de 29.31 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 58°35'04" e seguindo 

divisa com Lote-27A numa distância de 16.50 metros vamos ao ponto 07; deflexionando 

à direita no azimute 144°20'48" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa 

distância de 52.56 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 27A          Endereço do imóvel: Rua Oriente, S/N   

Área do imóvel:  409,34 m²  

 

Ocupante identificado:  RODRIGO DE SOUZA ALVES FERREIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.744,897m, Leste:541.856,474m e seguindo no azimute 238°35'04" numa 

distância de 4.10 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 238°35'04" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 16.50 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 326°02'01" e seguindo 

divisa com Lote-29A numa distância de 4.49 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 325°39'49" e seguindo divisa com Lote-29B numa distância de 12.00 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 325°53'54" e seguindo 

divisa com Lote-29C numa distância de 3.61 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 58°38'51" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 20.21 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 144°41'07" e seguindo 

divisa com Lote-19 numa distância de 20.10 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 28          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 355   

Área do imóvel:  202,65 m²  

 

Ocupante identificado:  MARIA EUVIRA MARQUES RIBEIRO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.695,771m, Leste:541.875,770m e seguindo no azimute 232°06'22" numa 

distância de 9.88 metros com  vamos ao ponto 01; deflexionando à direita no azimute 

326°00'32" e seguindo divisa com  numa distância de 21.17 metros vamos ao ponto 02; 

deflexionando à direita no azimute 52°23'31" e seguindo divisa com  numa distância de 

9.33 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 144°30'50" e 

seguindo divisa com  numa distância de 21.09 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 29         Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 345   

Área do imóvel:  268,13 m²  

 

Ocupante identificado:  MARIA HELENA VIEIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.689,702m, Leste:541.867,973m e seguindo no azimute 232°19'34" numa 

distância de 10.47 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 321°13'31" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância 

de 23.08 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 49°08'21" e 

seguindo divisa com Lote-29A numa distância de 12.46 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 146°00'32" e seguindo divisa com Lote-27A numa 

distância de 2.64 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

146°00'32" e seguindo divisa com Lote-28 numa distância de 21.17 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 29A          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 434   

Área do imóvel:  522,28 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.701,296m, Leste:541.845,233m e seguindo no azimute 317°36'33" numa 

distância de 34.43 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 52°08'38" e seguindo divisa com Lote-29B numa distância de 18.19 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 146°02'01" e seguindo 

divisa com Lote-27A numa distância de 4.49 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 147°27'52" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 29.31 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 229°08'21" e seguindo 

divisa com Lote-29 numa distância de 12.46 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 29B         Endereço do imóvel: Rua Oriente, S/N   

Área do imóvel:  233,15 m²  

 

Ocupante identificado:  PAULO SERGIO VIEIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.726,722m, Leste:541.822,023m e seguindo no azimute 321°58'05" numa 

distância de 13.10 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 55°31'56" e seguindo divisa com Lote-29C numa distância de 19.00 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 145°39'49" e seguindo 

divisa com Lote-27A numa distância de 12.00 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 232°08'38" e seguindo divisa com Lote-29A numa distância de 18.19 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 29C          Endereço do imóvel: Rua Oriente, S/N   

Área do imóvel:  235,70 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.737,041m, Leste:541.813,952m e seguindo no azimute 323°29'23" numa 

distância de 12.50 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 56°58'41" e seguindo divisa com Lote-29D numa distância de 19.50 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 145°42'24" e seguindo 

divisa com Lote-16 numa distância de 8.39 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 145°53'54" e seguindo divisa com Lote-27A numa distância de 3.61 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 235°31'56" e seguindo 

divisa com Lote-29B numa distância de 19.00 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 29D           Endereço do imóvel: Rua Oriente, S/N   

Área do imóvel:  246,13 m²  

 

Ocupante identificado:  FLAVIO VIEIRA COELHO 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.747,087m, Leste:541.806,515m e seguindo no azimute 323°25'10" numa 

distância de 12.50 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 57°03'47" e seguindo divisa com Lote-29E numa distância de 20.00 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 145°40'46" e seguindo 

divisa com Lote-15 numa distância de 6.39 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 145°44'08" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 6.06 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 236°58'41" e seguindo 

divisa com Lote-29C numa distância de 19.50 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 29E          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 14   

Área do imóvel:  403,97 m²  

 

Ocupante identificado:  VITOR LOPES GOMES 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.757,126m, Leste:541.799,065m e seguindo no azimute 237°03'47" numa 

distância de 3.59 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 324°20'28" e seguindo divisa com Lote-34A numa distância de 6.56 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 327°48'51" e seguindo 

divisa com Lote-5 numa distância de 12.25 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 65°11'31" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 23.60 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 145°40'46" e seguindo 

divisa com Lote-15 numa distância de 15.46 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 
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direita no azimute 237°03'47" e seguindo divisa com Lote-29D numa distância de 20.00 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 30         Endereço do imóvel: Rua Oriente, SN   

Área do imóvel:  280,48 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.679,975m, Leste:541.856,189m e seguindo no azimute 232°13'04" numa 

distância de 11.00 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 322°13'04" e seguindo divisa com Lote-30A numa distância de 24.50 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 54°18'15" e seguindo 

divisa com Lote-31 numa distância de 12.10 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 144°49'17" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância 

de 24.08 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 30A          Endereço do imóvel: Rua Oriente, S/N   

Área do imóvel:  147,00 m²  

 

Ocupante identificado:   PAULA REGINA FERREIRA SANTOS 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.673,236m, Leste:541.847,495m e seguindo no azimute 232°13'04" numa 

distância de 6.00 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à direita 

no azimute 322°13'04" e seguindo divisa com Lote-30B numa distância de 24.50 metros 

vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 52°13'04" e seguindo divisa com 

Lote-31 numa distância de 6.00 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no 

azimute 142°13'04" e seguindo divisa com Lote-30 numa distância de 24.50 metros 

vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 30B           Endereço do imóvel: Rua Oriente, N° 343   

Área do imóvel:  171,50 m²  

 

Ocupante identificado:  RAFAELA FERREIRA DE ALMEIDA VIEIRA 

 

Memorial Descritivo: O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.669,560m, Leste:541.842,753m e seguindo no azimute 232°13'04" numa 

distância de 7.00 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à direita 

no azimute 322°13'04" e seguindo divisa com Lote-31 numa distância de 24.50 metros 

vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 52°13'04" e seguindo divisa com 

Lote-31 numa distância de 7.00 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no 

azimute 142°13'04" e seguindo divisa com Lote-30A numa distância de 24.50 metros 

vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 31          Endereço do imóvel: Rua Oriente, Nº 315   

Área do imóvel:  652,65 m²  

 

Ocupante identificado:  PATRICIA MARIA LUCIO BENEVENUTE 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.665,271m, Leste:541.837,220m e seguindo no azimute 232°13'04" numa 

distância de 13.35 metros com RUA ORIENTE vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 326°05'53" e seguindo divisa com RUA PREF. WALTER COELHO 

DA ROCHA numa distância de 33.88 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita 

no azimute 50°00'10" e seguindo divisa com Lote-32 numa distância de 11.07 metros 

vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 52°42'18" e seguindo divisa com 

Lote-32 numa distância de 23.81 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no 

azimute 134°53'45" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 10.05 

metros vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 234°18'15" e seguindo 

divisa com Lote-30 numa distância de 12.10 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à 

direita no azimute 232°13'04" e seguindo divisa com Lote-30A numa distância de 6.00 

metros vamos ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 232°13'04" e seguindo 

divisa com Lote-30B numa distância de 7.00 metros vamos ao ponto 07; deflexionando à 

direita no azimute 142°13'04" e seguindo divisa com Lote-30B numa distância de 25.48 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 32         Endereço do imóvel: Rua Pref. Walter Coelho da Rocha, Nº 328   

Área do imóvel:  430,31 m²  

 

Ocupante identificado:  PAULA REGINA FERREIRA SANTOS 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.685,212m, Leste:541.807,772m e seguindo no azimute 326°05'53" numa 

distância de 13.61 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 53°59'15" e seguindo divisa com Lote-33 

numa distância de 32.52 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

135°33'18" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 12.43 metros 

vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 232°42'18" e seguindo divisa com 

Lote-31 numa distância de 23.81 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no 

azimute 230°00'10" e seguindo divisa com Lote-31 numa distância de 11.07 metros 

vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 33          Endereço do imóvel: Rua Pref. Walter Coelho da Rocha, Nº 338   

Área do imóvel:  555,95 m²  

 

Ocupante identificado:  PAULO SÉRGIO VIEIRA 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.696,506m, Leste:541.800,183m e seguindo no azimute 326°05'51" numa 

distância de 18.32 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 
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ponto 01; deflexionando à direita no azimute 55°39'40" e seguindo divisa com Lote-34 

numa distância de 30.20 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

143°13'31" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 5.85 metros 

vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 136°12'20" e seguindo divisa com 

ÁREA DE ACESSO numa distância de 11.69 metros vamos ao ponto 04; deflexionando 

à direita no azimute 233°59'15" e seguindo divisa com Lote-32 numa distância de 32.52 

metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

Lote: 34         Endereço do imóvel: Rua Pref. Walter Coelho da Rocha, S/N   

Área do imóvel:  519,99 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.711,714m, Leste:541.789,962m e seguindo no azimute 327°15'12" numa 

distância de 15.40 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 47°43'10" e seguindo divisa com Lote-34A 

numa distância de 29.70 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

144°37'12" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 19.50 metros 

vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 235°39'40" e seguindo divisa com 

Lote-33 numa distância de 30.20 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 34A          Endereço do imóvel: Rua Pref. Walter Coelho da Rocha, S/N   

Área do imóvel:  505,75 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.724,667m, Leste:541.781,632m e seguindo no azimute 327°15'12" numa 

distância de 15.40 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 39°36'15" e seguindo divisa com Lote-35 

numa distância de 15.89 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

39°36'15" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 13.81 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 144°20'28" e seguindo divisa com Lote-29E numa 

distância de 6.56 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

144°20'28" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 12.96 metros 

vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 227°43'10" e seguindo divisa com 

Lote-34 numa distância de 29.70 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 
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Lote: 35           Endereço do imóvel: Rua Pref. Walter Coelho da Rocha, Nº 320   

Área do imóvel:  186,75 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.737,619m, Leste:541.773,301m e seguindo no azimute 323°41'31" numa 

distância de 12.56 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 38°43'08" e seguindo divisa com Lote-5 

numa distância de 14.54 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

137°25'06" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 12.52 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 219°36'15" e seguindo divisa com Lote-34A numa 

distância de 15.89 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 36          Endereço do imóvel: Rua Pref. Walter Coelho da Rocha, Nº 51   

Área do imóvel:  1961,93 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

Memorial Descritivo:  O ponto de partida 0=PP tem início nas coordenadas 

Norte:7.949.782,385m, Leste:541.743,907m e seguindo no azimute 326°20'52" numa 

distância de 43.17 metros com RUA PREF. WALTER COELHO DA ROCHA vamos ao 

ponto 01; deflexionando à direita no azimute 51°06'43" e seguindo divisa com Lote-1 

numa distância de 23.66 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

321°06'43" e seguindo divisa com Lote-1 numa distância de 2.18 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 52°29'14" e seguindo divisa com Lote-2 numa 

distância de 7.62 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 46°01'11" 

e seguindo divisa com Lote-2 numa distância de 3.12 metros vamos ao ponto 05; 

deflexionando à direita no azimute 46°01'11" e seguindo divisa com Lote-3 numa 

distância de 11.12 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

128°50'33" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 7.50 metros vamos ao ponto 

07; deflexionando à direita no azimute 215°28'16" e seguindo divisa com Lote-5 numa 

distância de 4.08 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

144°54'47" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 37.89 metros vamos ao ponto 

09; deflexionando à direita no azimute 231°05'14" e seguindo divisa com Lote-5 numa 

distância de 44.56 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação do supramencionado, 

advertindo-se que não apresentada à discordância perante o Município de Morro da 

Garça/MG, localizada na Praça São Sebastião, Nº 440, Centro, no prazo de 30 (trinta) 

dias subsequentes ao decurso do prazo do edital publicado, poderá implicar em 

concordância e a perda de eventual direito que os notificados titularize sobre os 

imóveis objetos da Reurb. O presente edital não será renovado caso a titulação final 

seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento 
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do disposto no §4º do art. 216-A da Lei 6.015/73. Será o presente edital, por extrato, 

afixado nos átrios da Prefeitura. Eu, Márcio Túlio Leite Rocha, Prefeito Municipal de 

Morro da Garça, o conferi e assino.  

 

  

 

 

Morro da Garça, 25 de Julho de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA 

PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 
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