
 

LEI COMPLEMENTAR Nº 5.648, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

“Desafetação de imóveis urbanos autorizando o Poder 
Executivo a proceder doação à CDHU e dá outras 

providências.” 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPIRA aprovou e eu promulgo a seguinte Lei 
Complementar: 

 
Artigo 1º) Fica a Prefeitura Municipal de Itapira autorizada a alienar à COMPANHIA 

DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, por 
doação, os seguintes imóveis, situado na cidade de Itapira, registrados no Cartório de Registro de 
Imóveis e Anexos da Comarca de Itapira, Estado de São Paulo, especificados no parágrafo seguinte: 

 
§1º - os lotes a serem doados e suas respectivas quadras: 
 

 

QUADRA A LOTE Nº MATRÍCULA Nº 

01 36.921 
02 36.922 
03 36.923 
04 36.924 
05 36.925 
06 36.926 
07 36.927 
08 36.928 
09 36.929 
10 36.930 
11 36.931 
12 36.932 

QUADRA B LOTE Nº MATRÍCULA Nº 

01 36.933 
02 36.934 
03 36.935 
04 36.936 
05 36.937 
06 36.938 
07 36.939 
08 36.940 
09 36.941 
10 36.942 
11 36.943 
12 36.944 
13 36.945 
14 36.946 
15 36.947 
16 36.948 
17 36.949 
18 36.950 
19 36.951 
20 36.952 
21 36.953 
22 36.954 



 

QUADRA C LOTE Nº MATRÍCULA Nº 

01 36.955 
02 36.956 
03 36.957 
04 36.958 
05 36.959 
06 36.960 
07 36.961 
08 36.962 
09 36.963 
10 36.964 
11 36.965 
12 36.966 
13 36.967 
14 36.968 
15 36.969 
16 36.970 
17 36.971 
18 36.972 
19 36.973 
20 36.974 
21 36.975 
22 36.976 

 
QUADRA D LOTE Nº MATRÍCULA Nº 

01 36.977 
02 36.978 
03 36.979 
04 36.980 
05 36.981 
06 36.982 
07 36.983 
08 36.984 
09 36.985 
10 36.986 
11 36.987 
12 36.988 
13 36.989 
14 36.990 
15 36.991 
16 36.992 
17 36.993 
18 36.994 
19 36.995 
20 36.996 
21 36.997 
22 36.998 

 
 
 
 
 



 

QUADRA E LOTE Nº MATRÍCULA Nº 

01 36.999 
02 37.000 
03 37.001 
04 37.002 
05 37.003 
06 37.004 
07 37.005 
08 37.006 
09 37.007 
10 37.008 
11 37.009 
12 37.010 
13 37.011 
14 37.012 
15 37.013 
16 37.014 
17 37.015 
18 37.016 
19 37.017 
20 37.018 
21 37.019 
22 37.020 

 
§2º - os lotes apresentam as seguintes descrições e memoriais descritivos: 
 

MATRÍCULA 36.921 
“O lote de  terreno  sob  nº  01  da  quadra “A”, do loteamento denominado RESIDENCIAL ITAPIRA 
P”, localizado no BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA,  nesta cidade, contendo a área superficial 
de 179,80 m², medindo 1,00 metro em curva com raio de 10,00 metros de frente para Rua Maria 
Cima Bellini + 17,32 metros em curva com raio de 10,00 metros de frente para Rua Pedro 
Tofanello; do lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra A; do lado 
esquerdo mede 6,98 metros de frente para a Rua Pedro Tofanello e nos fundos mede 9,01 metros 
em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área Institucional, encerrando-se assim a 
descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na esquina formada pela 
Rua Maria Cima Bellini e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.060.001.000.”   
 
MATRÍCULA 36.922 
“O lote de terreno sob nº 02 da quadra “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL ITAPIRA 
P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”,  nesta cidade, contendo a área 
superficial de 183,32 m², medindo 10,00 metros em curva com raio de 270,38 m de frente para a 
Rua Maria Cima Bellini; do lado direito mede 19,00 metros,  confrontando com o lote 03 da 
quadra A; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 01 da quadra A e nos 
fundos mede 9,30 metros em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área Institucional, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 
1,00 metro da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro 
Municipal nº 029.060.002.000.” 
 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.923 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  03  da  quadra  “A”, do loteamento denominado  “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO  BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”,  nesta cidade, contendo a área 
superficial de 183,32 m², medindo 10,00 metros em curva com raio de 270,38 metros de frente 
para a Rua Maria Cima Bellini; do lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 04 da 
quadra A; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra A e nos 
fundos mede 9,30 metros em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área Institucional, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 
11,00 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro 
Municipal nº 029.060.003.000.”   
 
 
MATRÍCULA 36.924 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  04  da quadra  “A”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”,  nesta cidade, contendo a área 
superficial de 183,32 m², medindo 10,00 metros em curva com raio de 270,38 metros para a Rua 
Maria Cima Bellini; do lado direito mede 19,00 metros,  confrontando com o lote 05 da quadra A; 
do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 03 da quadra A e nos fundos mede 
9,30 metros em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área Institucional, encerrando-se 
assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 21,00 metros da 
esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 
029.060.004.000” 
 
 
MATRÍCULA 36.925 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  05  da  quadra “A”, do loteamento denominado      “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”,  nesta cidade, contendo a área 
superficial de 183,32 m², medindo 10,00 metros em curva com raio de 270,38 metros de frente 
para a Rua Maria Cima Bellini; do lado direito mede 19,00 metros  confrontando com o lote 06 da 
quadra A; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 04 da quadra A e nos 
fundos mede 9,30 metros em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área Institucional, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 
31,00 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro 
Municipal nº 029.060.005.000.”   
 
 
MATRÍCULA 36.926 
“O lote  de  terreno  sob  nº  06  da  quadra  “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”,  nesta cidade, contendo a área 
superficial de 183,32 m², medindo 10,00 metros em curva com raio de 270,38 metros de frente 
para a Rua Maria Cima Bellini; do lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 07 da 
quadra A; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra A e nos 
fundos mede 9,30 metros em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área Institucional, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 
22,68 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno. Cadastro Municipal nº 029.060.006.000.”   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.927 
“O  lote  de  terreno  sob nº  07  da  quadra  “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”,  nesta cidade, contendo a área 
superficial de 202,88 m², medindo 12,78 metros em curva com raio de 270,38 metros, de frente 
para a Rua Maria Cima Bellini; do lado direito mede 19,31 metros,  confrontando com o lote 08 e 
09 da quadra A; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra A e 
nos fundos mede 8,58 metros em curva com raio de 251,38 m, confrontando com a Área 
Institucional, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 9,90 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e o prolongamento 
da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.060.007.000.” 
 
MATRÍCULA 36.928 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  08  da  quadra  “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 202,70 m², medindo 2,40 metros em reta + 15,35 metros em curva com raio de 9,00 
metros, de frente para o prolongamento da Rua Simão D. Bueno; do lado direito mede 20,00 
metros,  confrontando com o lote 09 da quadra A; do lado esquerdo mede 9,90 metros, 
confrontando com a Rua Maria Cima Bellini, e nos fundos mede 9,81 metros confrontando com o 
lote 07 da quadra A, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização 
o terreno situa-se na esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e o prolongamento da Rua Simão 
D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.060.008.000.”  
 
MATRÍCULA 36.929 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  09  da  quadra “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 190,00 m², medindo 9,50 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra A; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra A e nos fundos mede 9,50 
metros, confrontando com o lote 07 da quadra A, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 17,75 metros da esquina formada pela Rua Maria 
Cima Bellini e o Prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.060.009.000.” 
 
 MATRÍCULA 36.930 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  10  da  quadra  “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 190,00 m², medindo 9,50 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros confrontando com o lote 11 da quadra A; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros confrontando com o lote 09 da quadra A e nos fundos mede 9,50 
metros confrontando com a Área Institucional, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 27,25 metros da esquina formada pela Rua Maria 
Cima Bellini e o Prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.060.010.000.” 
 
MATRÍCULA 36.931 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  11  da  quadra  “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 190,00 m², medindo 9,50 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 12 da quadra A; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra A e nos fundos mede 9,50 
metros, confrontando com a Área Institucional, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 1,50 metros da esquina formada pelo 
prolongamento da Rua Simão D. Bueno e a Rua 01. Cadastro Municipal nº 029.060.011.000.” 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.932 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  12  da  quadra “A”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 192,66 m², medindo 1,50 metros em reta para  o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno + 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente para a Rua 01; do lado direito 
mede 9,37 metros em reta + 1,63 metros em curva de frente com a Rua 01; do lado esquerdo mede 
20,00 metros confrontando com o lote 11 da quadra A e nos fundos mede 10,57 metros, 
confrontando com a Área Institucional, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se na esquina formada pelo prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno e a Rua 01. Cadastro Municipal nº 029.060.012.000.” 
 
MATRÍCULA 36.933 
“O  lote de  terreno  sob  nº  01  da  quadra  “B”, do loteamento denominado  “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 194,88 m², medindo 1,00 metros em reta de frente para a Rua Maria Cima Bellini + 
14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente com a Rua 02; do lado direito mede 
12,23 metros, confrontando com a Rua 02; do lado esquerdo mede 21,23 metros confrontando com 
o lote 02 da quadra B e nos fundos mede 10,00 metros, confrontando com o lote 22 da quadra B, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.061.001.000.” 
 
MATRÍCULA 36.934 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  02  da  quadra “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO  BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 201,68 m², medindo 9,50 metros de frente para a Rua Maria Cima Bellini; do lado 
direito mede 21,23 metros, confrontando com o lote 01 da quadra B; do lado esquerdo mede 21,23 
metros, confrontando com o lote 03 da quadra B e nos fundos mede 9,50 metros, confrontando com 
o lote 22 e 05 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 1,00 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 
02. Cadastro Municipal nº 029.061.002.000.” 
 
MATRÍCULA 36.935 
“O  lote  de  terreno  sob nº  03  da  quadra  “B”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 201,42 m², medindo 9,50 metros de frente para a Rua Maria Cima Bellini; do lado 
direito mede 21,23 metros, confrontando com o lote 02 da quadra B; do lado esquerdo mede 21,12 
metros, confrontando com o lote 04 da quadra B e nos fundos mede 9,50 metros, confrontando com 
o lote 05 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 10,50 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a 
Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.061.003.000.” 
 
 MATRÍCULA 36.936 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  04  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 193,50 m², medindo 1,24 metros em reta de frente para a Rua Maria Cima Bellini + 
14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 21,12 metros, confrontando com o lote 03 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 12,10 metros, confrontando com o prolongamento da Rua Simão D. Bueno e nos 
fundos mede 10,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra B, encerrando-se assim a 
descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na esquina formada pela 
Rua Maria Cima Bellini e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 
029.061.004.000.”   
 
  



 

MATRÍCULA 36.937 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  05  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com os lotes 03 e 04 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra B e nos fundos mede 9,90 
metros, confrontando com o lote 22 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria 
Cima Bellini e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.005.000.” 
 
MATRÍCULA 36.938 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  06  da  quadra “B”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra B e nos fundos mede 9,90 
metros, confrontando com o lote 21 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria 
Cima Bellini e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.006.000.” 
 
MATRÍCULA 36.939 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  07  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra B e nos fundos mede 9,90 
metros, confrontando com o lote 20 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria 
Cima Bellini e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.007.000.” 
 
MATRÍCULA 36.940 
“O  lote de  terreno  sob  nº  08  da  quadra  “B”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra B e nos fundos mede 9,90 
metros, confrontando com o lote 19 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 55,84 metros da esquina formada pela Rua Pedro 
Tofanello e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.008.000.” 
 
MATRÍCULA 36.941 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  09  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra B e nos fundos mede 9,90 
metros, confrontando com o lote 18 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 45,94 metros da esquina formada pela Rua Pedro 
Tofanello e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.009.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.942 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  10  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com o lote 11 da quadra B e nos fundos mede 9,90 
metros, confrontando com o lote 17 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do 
imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 36,04 metros da esquina formada pela Rua Pedro 
Tofanello e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.010.000.” 
 
MATRÍCULA 36.943 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  11  da  quadra  “B”, do loteamento denominado  “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 198,00 m², medindo 9,90 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 20,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra B; do lado 
esquerdo mede 20,00 metros, confrontando com os lotes 12, 13 e 14 da quadra B e nos fundos 
mede 9,90 metros, confrontando com o lote 16 da quadra B, encerrando-se assim a descrição 
perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 26,14 metros da esquina formada 
pela Rua Pedro Tofanello e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 
029.061.011.000.” 
 
MATRÍCULA 36.944 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  12  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 192,71 m², medindo 1,00 metros em reta de frente para a Rua Pedro Tofanello + 
14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente para o prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado direito mede 12,00 metros confrontando com o Prolongamento da Rua Simão D. 
Bueno; do lado esquerdo mede 21,01 metros confrontando com o lote 13 da quadra B e nos fundos 
mede 10,00 metros confrontando com o lote 11 da quadra B, encerrando-se assim a descrição 
perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na esquina formada pela Rua Pedro 
Tofanello e o prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.012.000.” 
 
MATRÍCULA 36.945 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  13  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 199,57 m², medindo 9,50 metros de frente para a Rua Pedro Tofanello; do lado 
direito mede 21,01 metros, confrontando com o lote 12 da quadra B; do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com o lote 14 da quadra B e nos fundos mede 9,50 metros, confrontando com 
o lote 11 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 1,00 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e o 
prolongamento da Rua Simão D. Bueno. Cadastro Municipal nº 029.061.013.000.” 
 
MATRÍCULA 36.946 
“O  lote de  terreno  sob  nº  14  da  quadra  “B”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 199,50 m², medindo 9,50 metros de frente para a Rua Pedro Tofanello; do lado 
direito mede 21,00 metros, confrontando com o lote 13 da quadra B; do lado esquerdo mede 21,00 
metros, confrontando com o lote 15 da quadra B e nos fundos mede 9,50 metros, confrontando com 
os lotes 16 e 11 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 1,00 metro da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 02. 
Cadastro Municipal nº 029.061.014.000.” 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.947 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  15  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 192,62 m², medindo 1,00 metro em reta de frente para a Rua Pedro Tofanello + 
14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
21,00 metros, confrontando com o lote 14 da quadra B; do lado esquerdo mede 12,00 metros, 
confrontando com a Rua 02 e nos fundos mede 10,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra 
B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se 
à na esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 
029.061.015.000.” 
 
MATRÍCULA 36.948 
“O  lote de  terreno  sob  nº  16  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com os lotes 15 e 14 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 
metros, confrontando com o lote 17 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com 
o lote 11 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 26,14 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 
02. Cadastro Municipal nº 029.061.016.000.” 
 
MATRÍCULA 36.949 
“O  lote  de  terreno sob  nº  17  da  quadra  “B”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 18 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
10 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 36,04 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 02. Cadastro 
Municipal nº 029.061.017.000.” 
 
MATRÍCULA 36.950 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  18  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 17 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 19 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
09 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 45,94 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 02. Cadastro 
Municipal nº 029.061.018.000.”   
   
MATRÍCULA 36.951 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  19  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 20 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
08 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 55,84 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 02. Cadastro 
Municipal nº 029.061.019.000.” 
 
 
 
 



 

 MATRÍCULA 36.952 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  20  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros confrontando com o lote 19 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
07 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 46,17 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 02. 
Cadastro Municipal nº 029.061.020.000.” 
 
MATRÍCULA 36.953 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  21  da  quadra  “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente par a Rua 02; do lado direito mede 19,00 
metros, confrontando com o lote 20 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 22 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
06 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 36,27 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 02. 
Cadastro Municipal nº 029.061.021.000.”   
 
MATRÍCULA 36.954 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  22  da  quadra “B”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 21 da quadra B; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com os lotes 01 e 02 da quadra B e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com 
o lote 05 da quadra B, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 26,37 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a 
Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.061.022.000.” 
 
MATRÍCULA 36.955 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  01  da  quadra  “C”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 195,42 m², medindo 2,20 metros em reta + 14,14 metros em curva com raio de 9,00 
metros de frente para a Rua 02; do lado direito mede 10,00 metros de frente para a Rua Maria 
Cima Bellini; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra C e nos 
fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 22 da quadra C, encerrando-se assim a 
descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na esquina formada pela 
Rua Maria Cima Bellini e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.001.000.” 
 
MATRÍCULA 36.956 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  02  da  quadra  “C”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 01 da quadra C; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 03 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
21 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 02. 
Cadastro Municipal nº 029.062.002.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.957 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  03  da  quadra  “C”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra C; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 04 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
20 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 02. 
Cadastro Municipal nº 029.062.003.000.” 
 
MATRÍCULA 36.958 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  04  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 13 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 19 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.004.000.” 
 
MATRÍCULA 36.959 
“O  lote  de  terreno  sob nº  05  da  quadra  “C”, do  loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 02; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 04 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 18 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.005.000.” 
 
MATRÍCULA 36.960 
“O  lote  de  terreno  sob  nº 06  da  quadra  “C”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 17 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 55,94 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.006.000.” 
 
MATRÍCULA 36.961 
“O  lote de  terreno  sob  nº  07  da  quadra  “C”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros confrontando com o lote 08 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 16 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,05 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.007.000.”   
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.962 
“O  lote  de  terreno  sob  n º 08  da  quadra “C” , do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 15 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,15 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.008.000.” 
 
MATRÍCULA 36.963 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  09  da  quadra “C”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 02; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 14 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,25 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.009.000.”  
 
MATRÍCULA 36.964 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  10  da  quadra “C”,  do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta 
cidade, contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 
02; do lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra C; do lado esquerdo 
mede 19,00 metros, confrontando com o lote 11 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 13 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,35 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 02. Cadastro Municipal nº 029.062.010.000.”   
 
MATRÍCULA 36.965 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  11  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,64 m², medindo 2,21 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros, confrontando com a Rua 02; do lado direito mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 10 da quadra C; do lado esquerdo mede 10,00 metros, confrontando com a 
Rua Pedro Tofanello e nos fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 12 da quadra C, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua 02 e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.062.011.000.” 
 
MATRÍCULA 36.966 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  12  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,51 m², medindo 2,20 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros, confrontando com a Rua 03; do lado direito mede 10,00 metros, 
confrontando com a Rua Pedro Tofanello; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando 
com o lote 13 da quadra C e nos fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 11 da quadra 
C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se 
na esquina formada pela Rua 03 e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.062.012.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.967 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  13  da  quadra  “C”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 03; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 12 da quadra C; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 14 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
10 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 03. Cadastro 
Municipal nº 029.062.013.000.” 
 
MATRÍCULA 36.968 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  14  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 13 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 15 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 09 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.014.000.”  
 
MATRÍCULA 36.969 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  15  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 14 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 08 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.015.000.” 
 
MATRÍCULA 36.970 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  16  da  quadra  “C”, do loteamento denominado “RESIDENCIA 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 03; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 15 da quadra C; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 17 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
07 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello e a Rua 03. Cadastro 
Municipal nº 029.062.016.000.”   
 
MATRÍCULA 36.971 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  17  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 06 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 55,94 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.017.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.972 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  18  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 17 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 19 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 05 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.018.000.” 
 
MATRÍCULA 36.973 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  19  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 20 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 04 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.019.000.”   
 
MATRÍCULA 36.974 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  20  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 19 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 21 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 03 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.020.000.”   
 
MATRÍCULA 36.975 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  21  da  quadra  “C”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 20 da quadra C; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 22 da quadra C e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 02 da quadra C, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.021.000.” 
 
MATRÍCULA 36.976 
“O  lote  de  terreno  sob  nº 22  da  quadra  “C”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,42 m², medindo 2,20 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 03; do lado direito mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra C; do lado esquerdo mede 10,00 metros, confrontando com a 
Rua Maria Cima Bellini e nos fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 01 da quadra C, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.062.022.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.977 
“O lote de terreno sob nº 01 da quadra “D”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL ITAPIRA 
P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área superficial 
de 195,42 m², medindo 2,20 metros em reta + 14,14 metros em curva com raio de 9,00 metros 
confrontando com a Rua 03; do lado direito mede 10,00 metros confrontando com a Rua Maria 
Cima Bellini; do lado esquerdo mede 19,00 metros confrontando com o lote 02 da quadra D e nos 
fundos mede 11,20 metros confrontando com o lote 22 da quadra D, encerrando-se assim a 
descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na esquina formada pela 
Rua Maria Cima Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.001.000.” 
 
MATRÍCULA 36.978 
“O  lote  de terreno  sob  nº  02  da  quadra  “D”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 01 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 03 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.002.000.” 
 
MATRÍCULA 36.979 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  03  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 04 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 20 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.003.000.” 
 
MATRÍCULA 36.980 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  04  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta 
cidade, contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 
03; do lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 03 da quadra D; do lado esquerdo 
mede 19,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 19 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.004.000.” 
 
MATRÍCULA 36.981 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  05  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 04 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 18 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.005.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.982 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  06  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 17 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 55,93 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.006.000.” 
 
MATRÍCULA 36.983 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  07  da  quadra “D”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 16 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,03 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.007.000.” 
 
MATRÍCULA 36.984 
“O  lote  de  terreno sob  nº  08  da  quadra  “D”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 15 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,13 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.008.000.”   
 
MATRÍCULA 36.985 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  09  da  quadra “D”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros confrontando com o lote 08 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 14 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,23 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.009.000.”   
 
MATRÍCULA 36.986 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  10  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 03; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 11 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 13 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,33 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 03. Cadastro Municipal nº 029.063.010.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.987 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  11  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,20 m², medindo 2,19 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 03; do lado direito mede 19,00 metros 
confrontando com o lote 10 da quadra D; do lado esquerdo mede 10,00 metros, confrontando com a 
Rua Pedro Tofanello, e nos fundos mede 11,19 metros, confrontando com o lote 12 da quadra D, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua 03 e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.063.011.000.” 
 
MATRÍCULA 36.988 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  12  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,07 m², medindo 2,18 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 04; do lado direito mede 10,00 metros 
confrontando com a Rua Pedro Tofanello; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando 
com o lote 13 da quadra D e nos fundos mede 11,19 metros, confrontando com o lote 11 da quadra 
D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se 
na esquina formada pela Rua 04 e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.063.012.000.” 
 
MATRÍCULA 36.989 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  13  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 12 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 14 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 10 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,32 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.013.000.” 
 
MATRÍCULA 36.990 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  14  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 13 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 15 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 09 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,22 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.014.000.” 
 
MATRÍCULA 36.991 
“O  lote  de  terreno  sob  nº 15  da  quadra  “D”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 14 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 08 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,12 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.015.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.992 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  16  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 15 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 17 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 07 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,02 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.016.000.” 
 
MATRÍCULA 36.993 
“O  lote  de  terreno  sob nº  17  da  quadra  “D”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta 
cidade, contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 
04; do lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra D; do lado esquerdo 
mede 19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 06 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 55,92 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.017.000.” 
 
MATRÍCULA 36.994 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  18  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 17 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 19 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 05 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.018.000.” 
 
MATRÍCULA 36.995 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  19  da  quadra “D”,  do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra D; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 20 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 04 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.019.000.” 
 
MATRÍCULA 36.996 
“O lote de terreno sob nº 20 da quadra “D”, do loteamento denominado “RESIDENCIAL ITAPIRA 
P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área superficial 
de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do lado direito mede 19,00 
metros, confrontando com o lote 19 da quadra D; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
03 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 04. 
Cadastro Municipal nº 029.063.020.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 36.997 
“O  lote  de  terreno  sob  nº 21  da quadra  “D”,  do loteamento denominado “RESIDENCIAL 
ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, contendo a área 
superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do lado direito mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 20 da quadra D; do lado esquerdo mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 22 da quadra D e nos fundos mede 9,90 metros, confrontando com o lote 
02 da quadra D, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o 
terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 04. 
Cadastro Municipal nº 029.063.021.000.”   
 
MATRÍCULA 36.998 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  22  da  quadra  “D”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,42 m², medindo 2,20 metros em reta  + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 04; do lado direito mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra D; do lado esquerdo mede 10,00 metros, confrontando com a 
Rua Maria Cima Bellini, e nos fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 01 da quadra D, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.063.022.000.” 
 
MATRÍCULA 36.999 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  01  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,42 m², medindo 2,20 metros em reta  + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 04; do lado direito mede 10,00 metros, 
confrontando com a Rua Maria Cima Bellini; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando 
com o lote 02 da quadra E e nos fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 22 da quadra 
E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se 
na esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 
029.064.001.000.” 
 
MATRÍCULA 37.000 
“O  lote  de terreno  sob  nº  02  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 01 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 03 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.002.000.” 
 
MATRÍCULA 37.001 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  03  da quadra  “E”, do loteamento denominado                    
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 02 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 04 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 20 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.003.000.” 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 37.002 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  04  da  quadra “E”, do loteamento denominado                    
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros confrontando com o lote 03 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros confrontando com o lote 05 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros confrontando 
com o lote 19 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de 
localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a 
Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.004.000.” 
 
MATRÍCULA 37.003 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  05  da  quadra “E”,  do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 04 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 18 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.005.000.” 
 
MATRÍCULA 37.004 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  06  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 05 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 17 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 55,91 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.006.000.” 
 
MATRÍCULA 37.005 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  07  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 06 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 16 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,01 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.007.000.” 
 
MATRÍCULA 37.006 
“O  lote  de  terreno  sob  n º 08  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 07 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 15 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,11 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.008.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 37.007 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  09  da  quadra “E”, do loteamento denominado                    
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 08 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 10 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 14 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,21 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.009.000.” 
 
MATRÍCULA 37.008 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  10  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 04; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 09 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 11 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 13 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,31 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 04. Cadastro Municipal nº 029.064.010.000.” 
 
MATRÍCULA 37.009 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  11  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 194,76 m², medindo 2,17 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros, confrontando com a Rua 04; do lado direito mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 10 da quadra E; do lado esquerdo mede 10,00 metros, confrontando com a 
Rua Pedro Tofanello, e nos fundos mede 11,16 metros, confrontando com o lote 12 da quadra E, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua 04 e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.064.011.000.” 
 
MATRÍCULA 37.010 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  12  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 194,64 m², medindo 2,16 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 05; do lado direito mede 10,00 metros, 
confrontando com a Rua Pedro Tofanello; do lado esquerdo mede 19,00 metros, confrontando com 
o lote 13 da quadra E e nos fundos mede 11,16 metros, confrontando com o lote 11 da quadra E, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se na 
esquina formada pela Rua 05 e a Rua Pedro Tofanello. Cadastro Municipal nº 029.064.012.000.” 
 
MATRÍCULA 37.011 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  13  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 12 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 14 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 10 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,30 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.013.000.”   
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 37.012 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  14  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 13 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 15 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 09 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,20 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.014.000.” 
 
MATRÍCULA 37.013 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  15  da quadra  “E”,  do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 14 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 08 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,10 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.015.000.” 
 
MATRÍCULA 37.014 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  16  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                  
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO DE BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta 
cidade, contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 
05; do lado direito mede 19,00 metros confrontando com o lote 15 da quadra E; do lado esquerdo 
mede 19,00 metros, confrontando com o lote 17 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 07 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,00 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.016.000.” 
 
MATRÍCULA 37.015 
“O  lote  de  terreno  sob nº  17  da  quadra  “E”,  do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL 0ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros, confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 16 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 06 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 55,90 metros da esquina formada pela Rua Pedro Tofanello 
e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.017.000.”  
 
MATRÍCULA 37.016 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  18  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 17 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 19 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 05 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 46,04 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.018.000.” 
 
 
 
 
 



 

MATRÍCULA 37.017 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  19  da  quadra  “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 18 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 20 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 04 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 36,14 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.019.000.”   
 
MATRÍCULA 37.018 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  20   da  quadra “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 19 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 21 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 03 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 26,24 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.020.000.” 
 
MATRÍCULA 37.019 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  21  da  quadra “E”,  do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 188,10 m², medindo 9,90 metros confrontando com a Rua 05; do 
lado direito mede 19,00 metros, confrontando com o lote 20 da quadra E; do lado esquerdo mede 
19,00 metros, confrontando com o lote 22 da quadra E e nos fundos mede 9,90 metros, 
confrontando com o lote 02 da quadra E, encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A 
título de localização o terreno situa-se à 16,34 metros da esquina formada pela Rua Maria Cima 
Bellini e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 029.064.021.000.” 
 
MATRÍCULA 37.020 
“O  lote  de  terreno  sob  nº  22  da  quadra “E”, do loteamento denominado                   
“RESIDENCIAL ITAPIRA P”, localizado no “BAIRRO BARÃO ATALIBA NOGUEIRA”, nesta cidade, 
contendo a área superficial de 195,42 m², medindo 2,20 metros em reta + 14,14 metros em curva 
com raio de 9,00 metros confrontando com a Rua 05; do lado direito mede 19,00 metros, 
confrontando com o lote 21 da quadra E; do lado esquerdo mede 10,00 metros, confrontando com a 
Rua Maria Cima Bellini, e nos fundos mede 11,20 metros, confrontando com o lote 01 da quadra E, 
encerrando-se assim a descrição perimétrica do imóvel. A título de localização o terreno situa-se à 
na esquina formada pela Rua Maria Cima Bellini e a Rua 05. Cadastro Municipal nº 
029.064.022.000.” 

 
Artigo 2º) As áreas objeto da doação tem como destinação exclusiva a implantação 

pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU do 
projeto habitacional denominado “Conjunto Habitacional ITAPIRA - P”, de interesse social. 

 
§ 1º - O projeto “Conjunto Habitacional ITAPIRA P”, referido no “caput” deste 

artigo, atenderá demanda dirigida, de acordo com as normas constantes do Convênio firmado 
entre a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU e 
o Município de Itapira. 

 
 
 



 

§ 2º - A doação ora autorizada terá caráter irrevogável e irretratável, salvo se for 
dado ao imóvel destinação diversa da prevista nesta lei, caso em que os terrenos retornarão ao 
patrimônio da doadora. 

 
 Artigo 3º) A Prefeitura Municipal de Itapira, doadora, fornecerá à Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo – CDHU toda a documentação e 
esclarecimentos que se fizerem necessários ou forem exigidos antes ou após a Escritura de Doação, 
especialmente no tocante às certidões negativas de débito– CND, expedidas pelo Instituto Nacional 
de Seguro Social, Receita Federal, PASEP e Certidão do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
FGTS, para efeito do respectivo registro. 

 
Artigo 4º) Ficam isentos dos tributos municipais todos os serviços, bens móveis e 

imóveis integrantes do Conjunto Habitacional a ser implantado na área objeto da doação aqui 
tratada, enquanto estiverem no domínio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano 
do Estado de São Paulo – CDHU. 

 
Parágrafo único - A realização de contrato de qualquer natureza que implique na 

transferência da posse do imóvel a terceiro cessa a isenção prevista no caput desse artigo.   
 
Artigo 5º) Fica dispensada da licitação, nos termos da parte final do inciso I do art. 

17, alíneas “d” e “f” da Lei Federal nº. 8.666/93 por se tratar de entidade de outra esfera de governo 
e atender a programa habitacional de interesse social. 

 
Artigo 6º) As despesas decorrentes da execução desta lei complementar correrão 

por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 7º) Esta lei complementar entrará em vigor na data da publicação, revogadas 

as disposições contrárias. 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA, 17 de novembro de 2017. 

 
 
 

JOSÉ NATALINO PAGANINI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Registrada em livro próprio na Divisão de Atos Oficiais da Secretaria de Governo 
na data supra. 
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