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DECRETO N° 112/2019 
 

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA, PARA FINS DE 

DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO E CONSTITUIÇÃO 

DE SERVIDÃO, PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE 

MINAS GERAIS – COPASA MG, TERRENOS SITUADOS NO 

MUNICÍPIO DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG, PARA 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

MUNICIPAL. 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO-MG, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 73, 98, 99 e seus incisos 

da Lei Orgânica do Município. 

 

Decreta:     

 

Art. 1º. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de 

desapropriação de pleno domínio e constituição de servidão, mediante 

acordo ou judicialmente, os terrenos especificados nos parágrafos 

deste artigo, para compor o sistema de esgotamento sanitário 

municipal. 

§1º. As áreas de pleno domínio objeto deste Decreto estão 

caracterizadas na forma das alíneas deste parágrafo. 

 

1. ÁREA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE, GLEBA ÚNICA, 

de propriedade presumida de Ney Capubiango Junior, com 29.827,00m2 

(vinte e nove mil e oitocentos e vinte e sete metros quadrados), de, 

com ,conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: O ponto de partida (PP) foi materializado no MC-02 com 

coordenadas N=7671849.186 e E=724729.903, partindo daí com azimute 

de 354°44'55" (trezentos e cinquenta e quatro graus, quarenta e 

quatro minutos e cinquenta e cinco segundos) e distância de 63,00m 

(sessenta e três metros) encontra-se o V1 (VÉRTICE UM), com 

coordenadas N=7671911.558 e E=724724.170 com azimute de 060°18'22" 

(sessenta graus, dezoito minutos e vinte e dois segundos) e distância 

de 25,00m (vinte e cinco metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), 

com coordenadas N=7671924.101 e E=724746.167, com azimute de 

090°47'09" (noventa graus, quarenta e sete minutos e nove segundos) 

e distância de 89,00m (oitenta e nove metros), encontra-se o V3 

(VÉRTICE TRÊS), com coordenadas N=7671922.884 e E=724834.906, com 

azimute de 163°29'49" (cento e sessenta e três graus, vinte e nove 

minutos e quarenta e nove segundos) e distância de 227,00m (duzentos 

e vinte e sete metros), encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com 

coordenadas N=7671705.283 e E=724899.418, com azimute de 253°25'08" 
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(duzentos e cinquenta e três graus, vinte e cinco minutos e oito 

segundos) e distância de 124,00m (cento e vinte e quatro metros), 

encontra-se o V5 (VÉRTICE CINCO), com coordenadas N=7671669.958 e 

E=724780.780, com azimute de 349°46'30" (trezentos e quarenta e nove 

graus, quarenta e seis minutos e trinta segundos) e distância de 

18,00m (dezoito metros), V6 (VÉRTICE SEIS), com coordenadas 

N=7671687.949 e E=724777.535, com azimute de 342°14'15" (trezentos 

e quarenta e dois graus, quatorze minutos e quinze segundos) e 

distância de 166,00m (cento e sessenta e seis metros), V7 (VÉRTICE 

SETE), com coordenadas N=7671846.118 e E=724726.866, com azimute de 

353°32'33" (trezentos e cinquenta e três graus, trinta e dois minutos 

e trinta e três segundos) e distância de 39,00m (trinta e nove 

metros), V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7671885.306 e 

E=724722.431, com azimute de 003°47'30" (três graus, quarenta e sete 

minutos e trinta segundos) e distância de 26,00m (vinte e seis 

metros), encontra-se o V1 (VÉRTICE UM) finalizando assim a descrição 

desta área de vértices V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 e V8 com uma área 

total de 29.827,00m2 (vinte e nove mil e oitocentos e vinte e sete 

metros quadrados) confrontando-se por todos os lados com área 

remanescente do mesmo proprietário Sr. Ney Capubiango. 

 

2. ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO UM/EEE-

01, GLEBA ÚNICA, de propriedade presumida de Marcelo de Oliveira, 

com 506,00m2 (quinhentos e seis metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: o ponto de 

partida (PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas 

N=7675403.120 e E=724060.862 com azimute de 065°42'42" (sessenta e 

cinco graus, quarenta e dois minutos e quarenta e dois segundos) e 

distância de 30,00m (trinta metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), 

com coordenadas N=7675415.550 e E=724088.406, com azimute de 

157°47'15" (cento e cinquenta e sete graus, quarenta e sete minutos 

e quinze segundos) e distância de 14,00m (quatorze metros), encontra-

se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas N=7675401.335 e E=724094.210, 

com azimute de 240°03'49" (duzentos e quarenta graus, três minutos 

e quarenta e nove segundos) e distância de 28,00m (vinte e oito 

metros), encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas 

N=7675387.358 e E=724069.938, com azimute de 330°03'49" (trezentos 

e trinta graus, três minutos e quarenta e nove segundos) e distância 

de 15,00m (quinze metros), encontra-se o V1 (VÉRTICE UM) finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V1, V2, V3 e V4, com uma 

área total de 506,00m2 (quinhentos e seis metros quadrados) 

confrontando-se pelo V1ao V4 com área remanescente ao lote do Sr. 

Aloisio Caetano, e pelos V1 ao V2 com a rua S.D.O e pelos demais 

lados com área remanescente do mesmo proprietário Sr. Marcelo de 

Oliveira. 

 

3. ÁREA DE PROTEÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

QUATRO/EEE-04, GLEBA ÚNICA, de propriedade presumida de Cleide Mara 

Zonta, com 158,00m2 (cento e cinquenta e oito metros quadrados), 
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conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: O ponto de partida PP, com coordenadas N=7.675.707,344 

e E=724.560,016, foi materializado na esquina da Rua Melo Barreto 

com Travessa Voluntários da Pátria; desde, com azimute de 28°15'25" 

(vinte e oito graus, quinze minutos e vinte e cinco segundos) e 

distância de 4,67m (quatro metros e sessenta e sete centímetros), 

tem-se o V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas N=7.675.711,345 e 

E=724.562,166; desde, com azimute de 021°50'28" (vinte e um graus, 

cinquenta minutos e vinte e oito segundos) e distância de 7,47m (sete 

metros e quarenta e sete centímetros), encontra-se o V2 (VÉRTICE 

DOIS), com coordenadas N=7.675.718,028 e E=724.564,845; desde, com 

azimute de 111°28'29" (cento e onze graus, vinte e oito minutos e 

vinte e nove segundos) e distância de 21,50m (vinte e um metros e 

cinquenta centímetros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com 

coordenadas N=7.675.710,156 e E=724.584,856; desde, com azimute de 

201°28'29" (duzentos e um graus, vinte e oito minutos e vinte e nove 

segundos) e distância de 7,50m (sete metros e cinquenta centímetros), 

encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas N=7.675.703,173 

e E=724.582,109; desde, com azimute de 292°16'53" (duzentos e noventa 

e dois graus, dezesseis minutos e cinquenta e três segundos) e 

distância de 21,64m (vinte e um metros e sessenta e quatro 

centímetros), encontra-se o V1, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V1, V2, V3 e V4, com uma área total de 158,00m2 

(cento e cinquenta e oito metros quadrados) confrontando-se pelos 

vértices V1/V2 com a Rua Melo Barreto, pelos vértices V4/V1 com a 

Travessa Voluntários da Pátria e pelos demais vértices com área 

remanescente do mesmo proprietário Sra. Cleide Mara Zonta. 

 

§2º. As áreas de servidão objeto deste Decreto estão 

caracterizadas na forma das alíneas deste parágrafo. 

 

1. FAIXA DE SERVIDÃO DO EMISSÁRIO, GLEBA ÚNICA, de propriedade 

presumida de Ney Capubiango Junior, com 309,00m2 (trezentos e nove 

metros quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e 

descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 

1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida 

(PP) foi materializado no MC-01 com coordenadas N=767191.736 e 

E=724726.553, partindo daí com azimute de 234°47'10" (duzentos e 

trinta e quatro graus, quarenta e set minutos e dez segundos) e 

distância de 128,00m (cento e vinte e oito metros) encontra-se o V1 

(VÉRTICE UM), com coordenadas N=7671838.994 e E=724622.071 com 

azimute de 087°40'26" (oitenta e sete graus, quarenta minutos e vinte 

e seis segundos) e distância de 62,00m (sessenta e dois metros), 

encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7671841.500 e 

E=724683.763, com azimute de 083°36'08" (oitenta e três graus, trinta 

e seis minutos e oito segundos) e distância de 41,00m (quarenta e 

um metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas 

N=7671842.492 e E=724724.401, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V1, V2 e V3 com uma área total de 309,00m2 (trezentos 
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e nove metros quadrados) confrontando-se por todos os lados com área 

remanescente do mesmo proprietário Sr. Ney Capubiango. 

 

2. FAIXA DE SERVIDÃO DA REDE COLETORA 01, GLEBA ÚNICA, de 

propriedade presumida de Eduardo Carlos Gomes Lopes, com 600,00m2 

(seiscentos metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V1(VÉRTICE UM), com 

coordenadas N=7673066.051 e E=724417.232 com azimute de 85°47'48" 

(oitenta e cinco graus quarenta e sete minutos e quarenta e oito 

segundos) e distância de 72,00m (setenta e dois metros), encontra-

se o V 2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7673034.641 e 

E=724481.738, com azimute de 91°34'07" (sete graus vinte minutos e 

cinquenta e cinco segundos) e distância de 128,00m (setenta e um 

metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas 

N=7672967.072 e E=724590.992, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V1, V12 e V3, com uma área total de 600,00m2 

(seiscentos metros quadrados) confrontando-se pelo V1 com a Avenida 

Thephle dubrell, e pelo V3 com o Interceptor da Margem Direita do 

Ribeirão Xopotó e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

mesmo proprietário Sr. Eduardo Carlos Gomes Lopes. 

 

3. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA: 01, de propriedade presumida de 

Roberto Ricardo Vicente, com 252,00m2 (duzentos e cinquenta e dois 

metros quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e 

descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 

1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida 

(PP) foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas 

N=7676543.953 e E=725497.236 com azimute de 316°57'27"(trezentos e 

dezesseis graus e cinquenta e sete minutos e vinte e sete segundos) 

e distância de 40,00m (quarenta metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE 

DOIS), com coordenadas N=7676573.067 e E=725469.681, com azimute de 

315°58'43" (trezentos e quinze graus cinquenta e oito minutos e 

quarenta e três segundos) e distância de 20,00m (vinte metros), 

encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas N=7676587.680 e 

E=725455.935, com azimute de 303°58'56"(trezentos e três graus e 

cinquenta e oito minutos e cinquenta e seis segundos) e distância 

de 19,00m (dezenove metros), encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com 

coordenadas N=7676598.339 e E=725440.121, com azimute de 321°44'29" 

(trezentos e vinte e um graus quarenta e quatro minutos e vinte e 

nove segundos) e distância de 5,00m (cinco metros) encontra-se o V5 

(VÉRTICE CINCO), com coordenadas N=7676601.527 e E=725437.607 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V1, V2, V3, V4, 

e V5, com uma área total de 252,00m2(Duzentos e cinquenta e dois 

metros quadrados) confrontando-se pelo V5 com área remanescente ao 

lote do Sr. Gilberto Henrique de Queiroz, e pelo V1 e pelas laterais 

da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Roberto Ricardo 
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Vicente. 

 

4. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA: 02, de propriedade presumida de 

Gilberto Henrique de Queiroz, com ,conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V5 (VÉRTICE CINCO),com 

coordenadas N=7673132.077 e E=724159.638 com azimute de 

037°56'15"(trinta e sete graus e cinquenta e seis minutos e quinze 

segundos) e distância de 19,00m (dezenove metros), encontra-se o V6 

(VÉRTICE SEIS), com coordenadas N=7673147.015 e E=724171.282, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V5 e V6, com 

uma área total de 45,00m2 (quarenta e cinco metros quadrados) 

confrontando-se pelo V5 com área remanescente ao lote do Sr. Roberto 

Ricardo Vicente, e pelo V6 com área remanescente ao lote do Sr.Juca 

Marculin e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

proprietário Sr. Gilberto Henrique de Queiroz. 

 

5. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA: 03, Juca Marculin, com , conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V6 (VÉRTICE SEIS)com coordenadas N=7676613.349 e E=725428.284 com 

azimute de 307°41'53"(trezentos e sete graus e quarenta e um minutos 

e cinquenta e três segundos) e distância de 18,00m (dezoito metros), 

encontra-se o V7 (VÉRTICE SETE), com coordenadas N=7676624.213 e 

E=725414.709, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V6 e V7, com uma área total de 54,00m2 (cinquenta e quatro metros 

quadrados) confrontando-se pelo V6 com área remanescente ao lote do 

Sr. Gilberto Henrique de Queiroz, e pelo V67 com área remanescente 

ao lote do Sr. Antônio Lopes e pelas laterais da faixa com área 

remanescente ao lote do Sr. Juca Marculin. 

 

6. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA: 04, de propriedade presumida de 

Antônio Lopes, com , conforme as seguintes medidas, confrontações e 

descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 

1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida 

(PP) foi materializado no V7 (VÉRTICE SETE), com coordenadas 

N=7676624.213 e E=725414.709, com azimute de 343°56'46 (trezentos e 

quarenta e três graus e cinquenta e seis minutos e quarenta e seis 

segundos) e distância de 17,00m (dezessete metros), encontra-se o V8 

(VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7676640.241 e E=725410.097, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V6 e V7, com 

uma área total de 51,00m2(cinquenta e um metros quadrados) 

confrontando-se pelo V7 com área remanescente ao lote do Sr. Juca 

Marculin, e pelo V8 com área remanescente ao lote do Sr. Josemar 
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Roberto Benedito e pelas laterais da faixa com o lote do Sr. Antônio 

Lopes. 

 

7. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 05, de propriedade presumida de 

Josemar Roberto Benedito, com 51,00m2 (cinquenta e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas 

N=7676640.241e E=725410.097, com azimute de 343°56'46" (trezentos e 

quarenta e três graus e cinquenta e seis minutos e quarenta e seis 

segundos) e distância de 17,00m (dezessete metros), encontra-se o V9 

(VÉRTICE NOVE), com coordenadas N=7676655.838 e E=725405.609, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V8 e V9, com 

uma área total de 51,00m2(cinquenta e um metros quadrados) 

confrontando-se pelo V8 com área remanescente ao lote do Sr. Antônio 

Lopes, e pelo V9 com área remanescente ao lote do Sr. João Floriano 

Sobrinho, e pelas laterais da faixa com área do proprietário Sr. 

Josemar Roberto Benedito. 

 

8. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 06, de propriedade presumida de 

João Floriano Sobrinho, com 201,00m2 (duzentos e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V9 (VÉRTICE NOVE), com coordenadas 

N=7676655.838 e E=725405.609 com azimute de 343°56'46"(trezentos e 

quarenta e três graus e cinquenta e seis minutos e quarenta e seis 

segundos) e distância de 15,00m (quinze metros), encontra-se o V10 

(VÉRTICE DEZ), com coordenadas N=7676669.822 e E=725401.585, com 

azimute de 333°24'34" (trezentos e trinta e três graus vinte e quatro 

minutos e trinta e quatro segundos) e distância de 52,00m (cinquenta 

e dois metros), encontra-se o V11 (VÉRTICE ONZE), com coordenadas 

N=7676716.623 e E=725378.158, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V9, V10, e V11, com uma área total de 201,00m2 

(duzentos e um metros quadrados) confrontando-se pelo V9 com área 

remanescente ao lote do Sr. Josemar Roberto Benedito, e pelo V11 com 

área remanescente ao lote do Sr. João Floriano Sobrinho e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 

João Floriano Sobrinho. 

 

9. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 07, de propriedade presumida de 

João Floriano Sobrinho, com 177,00m2 (cento e setenta e sete metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: VOLUME I – LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO – DESCRIÇÕES 

TOPOGRAFICAS Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 
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para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V11 (VÉRTICE ONZE), com coordenadas 

N=7676716.623 e E=725378.158 com azimute de 333°24'34" (trezentos e 

trinta e três graus e vinte e quatro minutos e trinta e quatro 

segundos) e distância de 4,00m (quatro metros), encontra-se o V12 

(VÉRTICE DOZE), com coordenadas N=7676720.177 e E=725376.379, com 

azimute de 301°28'37" (trezentos e um graus vinte e vinte e oito 

minutos e trinta e sete segundos) e distância de 52,00m (cinquenta 

e dois metros), encontra-se o V13 (VÉRTICE TREZE), com coordenadas 

N=7676747.293 e E=725332.387 com azimute de 273°14'32" (duzentos e 

setenta e três graus quatorze minutos e trinta e dois segundos) e 

distância de 3,00m (três metros), encontra-se o V14 (VÉRTICE 

QUATORZE), com coordenadas N=7676747.418 e E=725330.173, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V11, V12, V13 e V14, com 

uma área total de 177,00m2 (cento e setenta e sete metros quadrados) 

confrontando-se pelo V11 com área remanescente ao lote do Sr. João 

Floriano Sobrinho, e pelo V14 com área remanescente ao lote do Sr. 

Alcy Albano Souza e pelas laterais da faixa com área remanescente 

do mesmo proprietário Sr. João Floriano Sobrinho. 

 

10. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 08, de propriedade presumida de 

Elcy Albano Souza, com 594,00m2 (quinhentos e noventa e quatro metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V14 (VÉRTICE QUATORZE), com coordenadas 

N=7676747.418 e E=725330.173 com azimute de 273°14'32"(duzentos e 

setenta e três graus e quatorze minutos e trinta e dois segundos) e 

distância de 11,00m (onze metros), encontra-se o V15 (VÉRTICE 

QUINZE), com coordenadas N=7676748.010 e E=725319.718, com azimute 

de 284°25'49" (duzentos e oitenta e quatro graus vinte e cinco 

minutos e quarenta e nove segundos) e distância de 42,00m (quarenta 

e dois metros), encontra-se o V16 (VÉRTICE DEZESSEIS), com 

coordenadas N=7676758.294 e E=725279.093, com azimute de 

264°26'07"(duzentos e sessenta e quatro graus e vinte e seis minutos 

e sete segundos) e distância de 21,00m (vinte e um metros), encontra-

se o V17 (VÉRTICE DEZESSETE), com coordenadas N=7676756.283 e 

E=725258.512, com azimute de 257°00'19"(duzentos e cinquenta e sete 

graus zero minutos e dezenove segundos) e distância de 40,00m 

(quarenta metros), encontra-se o V18 (VÉRTICE DEZOITO), com 

coordenadas N=7676747.230 e E=725219.892, com azimute de 

272°30'33"(duzentos e setenta e dois graus e trinta minutos e trinta 

e três segundos) e distância de 26,00m (vinte e seis metros), 

encontra-se o V19 (VÉRTICE DEZENOVE), com coordenadas N=7676748.343 

e E=725194.484, com azimute de 330°50'27"(trezentos e trinta graus 

cinquenta minutos e vinte e sete segundos) e distância de 14,00m 

(quatorze metros) , encontra-se o V20 (VÉRTICE VINTE ), com 

coordenadas N=7676760.297 e E=725187.692, com azimute de 
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278°45'17"(duzentos e setenta e oito graus quarenta e cinco minutos 

e dezessete segundos) e distância de 14,00m (quatorze metros) 

encontra-se o V21 (VÉRTICE VINTE E UM), com coordenadas N=7676762.793 

e E=725173.652, com azimute de 298°15'13"(duzentos e noventa e oito 

graus quinze minutos e treze segundos) e distância de 14,00m 

(quatorze metros) , encontra-se o V22 (VÉRTICE VINTE E DOIS), com 

coordenadas N=7676768.987 e E=725161.792, com azimute de 

263°30'13"(duzentos e sessenta e três graus trinta minutos e treze 

segundos) e distância de 16,00m (dezesseis metros) , encontra-se o 

V23 (VÉRTICE VINTE E TRÊS ), com coordenadas N=7676767.382 e 

E=725146.299 finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V14, V15,V16, V17, V18, V19, V20, V21, V21, V22,e V23 com uma área 

total de 594,00m2 (quinhentos e noventa e quatro metros quadrados) 

confrontando-se pelo V 14 com área remanescente ao lote do Sr. João 

Floriano Sobrinho, e pelo V 23 com área remanescente ao lote da Sra. 

Ana Lima e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Elcy Albano Souza. 

 

11. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 09, de propriedade presumida de 

Ana Lima, com 120,00m2 (cento e vinte metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V23 (VÉRTICE VINTE E TRÊS), com coordenadas N=7676767.382 e 

E=725146.299, com azimute de 263°30'13" (duzentos e sessenta e três 

graus e trinta minutos e treze segundos) e distância de 12,00m (doze 

metros), encontra-se o V24(VÉRTICE VINTE E QUATRO), com coordenadas 

N=7676766.019 e E=725134.330, com azimute de 272°48'10" (duzentos e 

setenta e dois graus e quarenta e oito minutos e dez segundos) e 

distância de 21,00m (vinte e um metros), encontra-se o V25 (VÉRTICE 

VINTE E CINCO), com coordenadas N=7676767.037 e E=725113.526, com 

azimute de 267°21'34" (duzentos e sessenta e sete graus vinte e um 

minutos e trinta e quatro segundos) e distância de 7,00m (sete 

metros) encontra-se o V26 (VÉRTICE VINTE E SEIS), com coordenadas 

N=7676766.735 e E=725106.957, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V23, V24, V25 e V26, com uma área total de 120,00m2 

(cento e vinte metros quadrados) confrontando-se pelo V23 com área 

remanescente ao lote do Sr. Elcy Albano, e pelo V26 com área 

remanescente ao lote do proprietário Sr. Lúcio Lopes dos Santos e 

pelas laterais da faixa com área do proprietário Sra Ana Lima. 

 

12. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 10, de propriedade presumida de 

Lúcio Lopes dos Santos, com 42,00m2 (quarenta e dois metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V26 (VÉRTICE VINTE E SEIS), com coordenadas. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO  

ESTADO DE MINAS GERAIS 
 
 

Praça 28 de Setembro, 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 36.520-000 

* TEL.: (32) 3559-1900  *  FAX: (32) 3559-1903 *  

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

N=7676766.735 e E=725106.957, com azimute de 267°21'34" (duzentos e 

sessenta e sete graus. e vinte e um minutos e trinta e quatro 

segundos) e distância de 14,00m (quatorze metros), encontra-se o V27 

(VÉRTICE VINTE E SETE), com coordenadas N=7676766.103 e E=725093.254 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V26 e V27, com 

uma área total de 42,00m2 (quarenta e dois metros quadrados) 

confrontando-se pelo V26 com área remanescente ao lote do Sra. Ana 

Lima, e pelo V27 com área remanescente do proprietário Sr. Rui Lopes 

Lima e pelas laterais da faixa com área do proprietário Sr. Lucio 

Lopes dos Santos. 

 

13. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 11, de propriedade presumida de 

Rui Lopes de Lima, com 228,00m2 (duzentos e vinte e oito metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V 27 (VÉRTICE VINTE E SETE), com coordenadas 

N=7676766.103 e E=725093.254 com azimute de 267°21'34"(duzentos e 

sessenta e sete graus e vinte e um minutos e trinta e quatro segundos) 

e distância de 16,00m (dezesseis metros), encontra-se o V 28 (VÉRTICE 

VINTE E OITO), com coordenadas N=7676765.350 e E=725076.936, com 

azimute de 277°48'58" (duzentos e setenta e sete graus quarenta e 

oito minutos e cinquenta e oito segundos) e distância de 60,00m 

(sessenta metros), encontra-se o V 29 (VÉRTICE VINTE E NOVE), com 

coordenadas N=7676773.640 e E=725017.757finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V 27, V 28, e V 29, com uma área 

total de 228,00m2 (duzentos e vinte e oito metros quadrados) 

confrontando-se pelo V 27 com área remanescente ao lote do Sr. Lúcio 

Lopes dos Santos, e pelo V29 com área remanescente ao lote da Sra. 

Adélia Dultra e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

mesmo proprietário Rui Lopes de Lima. 

 

14. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 12, de propriedade presumida de 

Adélia Dultra, com 66,00m2 (sessenta e seis metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V29 (VÉRTICE VINTE E NOVE), com coordenadas 

N=7676773.640 e E=725017.757, com azimute de 279°58'22" (duzentos e 

setenta e nove graus e cinquenta e oito minutos e vinte e dois 

segundos) e distância de 22,00m (vinte e dois metros), encontra-se 

o V30 (VÉRTICE TRINTA), com coordenadas N=7676777.354 e E=724996.632 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V29 e V30, com 

uma área total de 66,00m2 (sessenta e seis metros quadrados) 

confrontando-se pelo V29 com área remanescente ao lote do Sr. Rui 

Lopes de Lima, e pelo V30 com área remanescente ao lote do 

proprietário Sr. Joaquim Martins e pelas laterais da faixa com área 
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remanescente ao lote do proprietário Sra. Adélia Dultra. 

 

15. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 13, de propriedade presumida de 

Joaquim Martins, com 63,00m2 (sessenta e três metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V30 (VÉRTICE TRINTA), com coordenadas 

N=7676777.354 e E=724996.632, com azimute de 280°28'11" (duzentos e 

oitenta graus e vinte e oito minutos e onze segundos) e distância 

de 21,00m (vinte e um metros), encontra-se o V31 (VÉRTICE TRINTA E 

UM), com coordenadas N=7676781.105 e E=724976.333, finalizando assim 

a descrição desta área de vértices V30 e V31, com uma área total de 

63,00m2 (sessenta e três metros quadrados) confrontando-se pelo V30 

com área remanescente ao lote do Sra. Adelia Dultra, e pelo V31 com 

área remanescente do proprietário Sr. Rui Lopes e pelas laterais da 

faixa com área remanescente ao lote do proprietário Joaquim Martins. 

 

16. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 14, de propriedade presumida de 

Rui Lopes, com 51,00m2 (cinquenta e um metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V31 (VÉRTICE TRINTA E UM), com coordenadas N=7676781.105 e 

E=724976.333 com azimute de 280°28'11"(duzentos e oitenta graus e 

vinte e oito minutos e onze segundos) e distância de 17,00m 

(dezessete metros), encontra-se o V32 (VÉRTICE TRINTA E DOIS), com 

coordenadas N=7676784.200 e E=724959.586,finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V31 e V32, com uma área total de 

51,00m2 (cinquenta e um metros quadrados) confrontando-se pelo V31 

com área remanescente ao lote do Sr. Joaquim Martins, e pelo V32 com 

área remanescente ao lote do proprietário Sr. Vicente Caetano e pelas 

laterais da faixa com área remanescente ao proprietário Rui Lopes. 

 

17. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 15, de propriedade presumida de 

Vicente Caetano, com 51,00m2 (cinquenta e um metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V32 (VÉRTICE TRINTA E DOIS), com coordenadas 

N=7676784.200 e E=724959.586 com azimute de 280°00'16"(duzentos e 

oitenta graus e zero minuto e dezesseis segundos) e distância de 

17,00m (dezessete metros), encontra-se o V33 (VÉRTICE TRINTA E TRÊS), 

com coordenadas N=7676787.315 e E=724942.731finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V31 e V32, com uma área total de 

51,00m2 (cinquenta e um metros quadrados) confrontando-se pelo V31 
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com área remanescente ao lote do Sr. Rui Lopes, e pelo V33 com área 

remanescente ao lote da Sr. Marta Jovelina Oliveira, e pelas laterais 

da faixa com área remanescente ao proprietário Sr. Vicente Caetano. 

 

18. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 16, de propriedade presumida de 

Marta Jovelina Oliveira, com 117,00m2 (cento e dezessete metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V33 (VÉRTICE TRINTA E TRÊS), com coordenadas 

N=7676787.315 e E=724942.731 com azimute de 260°28'20" (duzentos e 

sessenta graus e vinte e oito minutos e vinte segundos) e distância 

de 39,00m (trinta e nove metros), encontra-se o V34 (VÉRTICE TRINTA 

E QUATRO), com coordenadas N=7676780.791 e E=724903.860 finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V33 e V34, com uma área 

total de 117,00m2 (cento e dezessete metros quadrados) confrontando-

se pelo V33 com área remanescente ao lote do Sr. Vicente Caetano, e 

pelo V34 com área remanescente ao lote do Sr. Joaquim Lopes Neto, e 

pelas laterais da faixa com área remanescente ao proprietário Sra 

Marta Jovelina Oliveira. 

 

19. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 17, de propriedade presumida de 

Joaquim Lopes Neto, com 141,00m2 (cento e quarenta e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V34 (VÉRTICE TRINTA E QUATRO), com coordenadas 

N=7676780.791 e E=724903.860 com azimute de 263°18'04" (duzentos e 

sessenta e três graus e dezoito minutos e quatro segundos) e 

distância de 47,00m (quarenta e sete metros), encontra-se o V35 

(VÉRTICE TRINTA E CINCO), com coordenadas N=7676775.317 e 

E=724857.259, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V34 e V35, com uma área total de 141,00m2 (cento e quarenta e um 

metros quadrados) confrontando-se pelo V34 com área remanescente ao 

lote do Sra Marta Jovelina, e pelo V35 com área remanescente ao lote 

da Sra Franciele Aparecida da Silva, e pelas laterais da faixa com 

área remanescente ao proprietário Joaquim Neto. 

 

20. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 18, de propriedade presumida de 

Franciele Aparecida da Silva, com 30,00m2 (trinta metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V35 (VÉRTICE TRINTA E CINCO), com coordenadas 

N=7676775.317 e E=724857.259 com azimute de 263°18'24" (duzentos e 

sessenta e três graus e dezoito minutos e vinte quatro segundos) e 
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distância de 10,00m (dez metros), encontra-se o V36 (VÉRTICE TRINTA 

E SEIS), com coordenadas N=7676774.095 e E=724846.841, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V35 e V36, com uma área 

total de 30,00m2 (trinta metros quadrados) confrontando-se pelo V35 

com área remanescente ao lote do St. Joaquim Lopes Neto, e pelo V36 

com área remanescente ao lote do Sr. Eudes Portoudo Lopes Lima, e 

pelas laterais da faixa com área remanescente ao proprietário Sra 

Franciele Aparecida da Silva. 

 

21. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 19, de propriedade presumida de 

Eudes Portoudo Lopes Lima, com 51,00m2 (cinquenta e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V36 (VÉRTICE TRINTA E SEIS), com coordenadas 

N=7676774.095 e E=724846.841com azimute de 263°12'32 "(duzentos e 

sessenta e três graus e doze minutos e trinta e dois segundos) e 

distância de 17,00m (dezessete metros), encontra-se o V37 (VÉRTICE 

TRINTA E SETE), com coordenadas N=7676772.835 e E=724834.933, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V36 e V37, com 

uma área total de 51,00m2 (cinquenta e um metros quadrados) 

confrontando-se pelo V36 com área remanescente ao lote da Sra 

Franciele Aparecida da Silva, e pelo V37 com área remanescente ao 

lote do Sr. Larison Alves Pereira da Silva, e pelas laterais da faixa 

com área remanescente ao proprietário Eudes Portoudo Lopes Lima. 

 

22. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 20, de propriedade presumida de 

Larison Alves Pereira da Silva, com 39,00m2 (trinta e nove metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V37 (VÉRTICE TRINTA E SETE), com coordenadas 

N=7676772.835 e E=724834.933 com azimute de 266°23'18" (duzentos e 

sessenta e seis graus e vinte e três minutos e dezoito segundos) e 

distância de 13,00m (treze metros), encontra-se o V38 (VÉRTICE TRINTA 

E OITO), com coordenadas N=7676772.090 e E=724823.141, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V37 e V38, com uma área 

total de 39,00m2 (trinta e nove metros quadrados) confrontando-se 

pelo V37 com área remanescente ao lote da Sr. Eudes Portoudo Lopes 

Lima, e pelo V38 com área remanescente ao lote do Sr Alcides Marques, 

e pelas laterais da faixa com área remanescente ao proprietário Sr 

Larison Alves Pereira da Silva. 

 

23. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 21, de propriedade presumida de 

Alcides Marques, com 222,00m2 (duzentos e vinte e dois metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 
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topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V 38 (VÉRTICE TRINTA E OITO), com coordenadas 

N=7676772.090 e E=724823.141 com azimute de 264°20'06"(duzentos e 

sessenta e quatro graus e vinte minutos e seis segundos) e distância 

de 9,00m (nove metros), encontra-se o V 39 (VÉRTICE TRINTA E NOVE), 

com coordenadas N=7676771.564 e E=724814.630, com azimute de 

286°53'43" (duzentos e oitenta e seis graus cinquenta e três minutos 

e quarenta e três segundos) e distância de 21,00m (vinte e um 

metros), encontra-se o V 40 (VÉRTICE QUARENTA), com coordenadas 

N=7676777.550e E=724794.923, com azimute de 277°36'07"(duzentos e 

setenta e sete graus e trinta e seis minutos e sete segundos) e 

distância de 28,00m (vinte e oito metros), encontra-se o V41 (VÉRTICE 

QUARENTA E UM), com coordenadas N=7676779.640 e E=724778.019, com 

azimute de 272°40'53" (duzentos e setenta e dois graus quarenta 

minutos e cinquenta e três segundos) e distância de 16,00m (dezesseis 

metros) encontra-se o V 42 (VÉRTICE QUARENTA E DOIS), com coordenadas 

N=7676780.724 e E=724761.858,finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V 38, V 39, V 40, V 41 e V 42, com uma área total 

de 222,00m2 (duzentos e vinte e dois metros quadrados) confrontando-

se pelo V 38 com área remanescente ao lote do Sr. Larison Alves 

Pereira da Silva, e pelo V42 com área remanescente ao do Breno Ferraz 

e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Alcides Marques. 

 

24. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM ESQUERDA DO 

CÓRREGO CONSELHEIRO SANTANA, GLEBA 22, de propriedade presumida de 

Breno Ferraz, com 42,00m2 (quarenta e dois metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V 42 (VÉRTICE QUARENTA E DOIS), com coordenadas 

N=7676780.724 e E=724761.858 com azimute de 273°50'14" (duzentos e 

setenta e três graus e cinquenta minutos e quatorze segundos) e 

distância de 14,00m (quatorze metros), encontra-se o V 43 (VÉRTICE 

QUARENTA E TRÊS), com coordenadas N=7676781.649 e E=724748.065, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V42 e, V43 com 

uma área total de 42,00m2 (quarenta e dois metros quadrados) 

confrontando-se pelo V42 com área remanescente ao lote do Sr. Alcides 

Marques, e pelo V43 com área remanescente a Rua Santo Antônio e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Breno 

Marques. 

 

25. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO FAZENDINHA, GLEBA 03, de propriedade presumida de Tarcísio 

Tartaglia Ferreira, com 789,00m2 (setecentos e oitenta e nove metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 
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foi materializado no V13 (VÉRTICE TREZE), com coordenadas 

N=7673036.118 e E=724403.890 com azimute de 138°03'41"(cento e 

trinta e oito graus e três minutos e quarenta e um segundos) e 

distância de 165,00m (cento e sessenta e cinco metros), encontra-se 

o V14 (VÉRTICE QUATORZE), com coordenadas N=7672913.366 e 

E=724514.178, com azimute de 120°22'50" (cento e vinte graus vinte 

e dois minutos e cinquenta segundos) e distância de 98,00m (noventa 

e oito metros), encontra-se o V15 (VÉRTICE QUINZE), com coordenadas 

N=7672863.289 e E=724598.984, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V13, V14, e V15, com uma área total de 789,00m2 

(Setecentos e oitenta e nove metros quadrados) confrontando-se pelo 

V13 com a Rua da Barra, e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Tarcísio Tartaglia Ferreira.  

 

26. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO RANCHO VERDE, GLEBA 01, de propriedade presumida de Edson 

Moreira, com 117,00m2 (cento e dezessete metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V1 (VÉRTICE UM) com coordenadas N=7676118.146 e E=722668.230 com 

azimute de 041°06'16"(quarenta e um graus e seis minutos e dezesseis 

segundos) e distância de 10,00m (dez metros), encontra-se o V2 

(VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7676123.249 e E=722672.682 com 

azimute 097°22'16"(noventa e sete graus vinte e dois minutos e 

dezesseis segundos) e distância de 29,00 (vinte e nove metros) 

encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas N=7676119.561 e 

E=722701.188 finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V1,V2 e V3, com uma área total de 117,00m2 (cento e dezessete metros 

quadrados) confrontando-se pelo V1 com área remanescente a Rua 

Alvelino Cardoso, e pelo V3 com área remanescente ao lote do Sr. 

Antônio Dias Gomes. 

 

27. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO RANCHO VERDE, GLEBA 02, de propriedade presumida de Antônio 

Dias Gomes, com 1371,00m2 (Um mil trezentos e setenta e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V 3 (VÉRTICE TRÊS), com coordenadas 

N=7676119.561 e E=722701.188 com azimute de 097°22'16"(noventa e 

sete graus e vinte e dois minutos e dezesseis segundos) e distância 

de 11,00m (onze metros), encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO), com 

coordenadas N=7676118.153 e E=722712.071, com azimute de 069°50'59" 

(sessenta e nove graus cinquenta minutos e cinquenta e nove segundos) 

e distância de 56,00m (cinquenta e seis metros), encontra-se o V 5 

(VÉRTICE CINCO), com coordenadas N=7676137.521 e E=722764.852, com 

azimute de 087°52'57" (oitenta e sete graus cinquenta e dois minutos 

e cinquenta e sete segundos) e distância de 32,00m (trinta e dois 
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metros) encontra-se o V6 (VÉRTICE SEIS), com coordenadas 

N=7676138.687 e E=722796.403, com azimute de 065°06'49" (sessenta e 

cinco graus seis minutos e quarenta e nove segundos) e distância de 

23,00m (vinte e três metros) encontra-se o V 7 (VÉRTICE SETE), com 

coordenadas N=7676148.313 e E=722817.153, com azimute de 115°18'24" 

(cento e quinze graus dezoito minutos e vinte e quatro segundos) e 

distância de 14,00m (quatorze metros) encontra-se o V8 (VÉRTICE 

OITO), com coordenadas N=7676142.777 e E=722828.862, com azimute de 

074°51'44" (setenta e quatro graus cinquenta e um minutos e quarenta 

e quatro segundos) e distância de 18,00m (dezoito metros) encontra-

se o V 9 (VÉRTICE NOVE), com coordenadas N=7676147.380 e 

E=722845.879, com azimute de 037°02'34" (trinta e sete graus dois 

minutos e trinta e quatro segundos) e distância de 18,00m (dezoito 

metros) encontra-se o V10 (VÉRTICE DEZ), com coordenadas 

N=7676160.428 e E=722855.727, com azimute de 092°12'20" (noventa e 

dois graus doze minutos e vinte segundos) e distância de 45,00m 

(quarenta e cinco metros) encontra-se o V11 (VÉRTICE ONZE), com 

coordenadas N=7676158.678 e E=722901.165, com azimute de 101°12’13" 

(cento e um graus doze minutos e treze segundos) e distância de 

24,00m (vinte e quatro metros) encontra-se o V 12 (VÉRTICE DOZE), 

com coordenadas N=7676154.092 e E=722924.322, com azimute de 

078°21'12" (setenta e oito graus vinte e um minutos e doze segundos) 

e distância de 37,00m (trinta e sete metros) encontra-se o V13 

(VÉRTICE TREZE), com coordenadas N=7676161.580 e E=722960.652, com 

azimute de 280°36'40" (duzentos e oitenta graus trinta e seis minutos 

e quarenta segundos) e distância de 39,00m (trinta e nove metros) 

encontra-se o V14 (VÉRTICE QUATORZE), com coordenadas N=7676154.383 

e E=722999.070, com azimute de 122°33'55" (cento e vinte e dois graus 

trinta e três minutos e cinquenta e cinco segundos) e distância de 

18,00m (dezoito metros) encontra-se o V15 (VÉRTICE QUINZE), com 

coordenadas N=7676144.707 e E=723014.220, com azimute de 084°54'21" 

(oitenta e quatro graus cinquenta e quatro minutos e vinte e um 

segundos) e distância de 80,00m (oitenta metros) encontra-se o V16 

(VÉRTICE DEZESSEIS), com coordenadas N=7676151.789 e E=723093.670, 

com azimute de 116°11'30" (cento e dezesseis graus onze minutos e 

trinta segundos) e distância de 26,00m (vinte e seis metros) 

encontra-se o V17 (VÉRTICE DEZESSETE), com coordenadas N=7676140.419 

e E=723116.787, com azimute de 142°15'43" (cento e quarenta e dois 

graus quinze minutos e quarenta e três segundos) e distância de 

13,00m (treze metros) encontra-se o V18 (VÉRTICE DEZOITO), com 

coordenadas N=7676130.252 e E=723124.656, com azimute de 108°31'25" 

(cento e oito graus trinta e um minutos e vinte e cinco segundos) e 

distância de 3,00m (três metros) encontra-se o V19 (VÉRTICE 

DEZENOVE), com coordenadas N=7676129.670 e E=723126.390, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V3, V4, V5,V6, V7, V8, V9, 

V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16,V17, V18 e V19 com uma área total 

de 1371,00m2 (Hum mil trezentos e setenta e um metros quadrados) 

confrontando-se pelo V3 com a área remanescente ao lote do Sr. Edson 

Moreira, e pelo V19 com a área remanescente ao lote do Sr. Antônio 
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Dias Gomes e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Sr. Antônio Dias Gomes. 

 

28. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO RANCHO VERDE, GLEBA 03, de propriedade presumida de Antônio 

Dias Gomes, com 138,00m2 (cento e trinta e oito metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V 19 (VÉRTICE DEZENOVE), com coordenadas 

N=7676129.670 e E=723170.945 com azimute de 108°31'25" (cento e oito 

graus e trinta e um minutos e vinte e cinco segundos) e distância 

de 46,00m (quarenta e seis metros), encontra-se o V20 (VÉRTICE 

VINTE), com coordenadas N=7676114.945 e E=723170.341 finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V19 e V20 com uma área total 

de 138,00m2 (cento e trinta e oito metros quadrados) confrontando-

se pelo V19 com a área remanescente ao lote do Sr. Antônio Dias 

Gomes, e pelo V 20 com a área remanescente a Rua Carteiro Tuim e 

pelas laterais da faixa com área remanescente ao proprietário Sr. 

Antônio Dias. 

 

29. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO RANCHO VERDE, GLEBA 04, de propriedade presumida de Antônio 

Dias Gomes, com 408,00m2 (Quatrocentos e oito metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V21 (VÉRTICE VINTE E UM), com coordenadas 

N=7676111.587 e E=723176.714 com azimute de 122°31'00" (cento e vinte 

e dois graus e trinta e um minutos e zero segundos) e distância de 

28,00m (vinte e oito metros), encontra-se o V22 (VÉRTICE VINTE E 

DOIS), com coordenadas N=7676096.570 e E=723200.271, com azimute de 

128°19'30" (cento e vinte e oito graus dezenove minutos e trinta 

segundos) e distância de 36,00m (trinta e seis metros), encontra-se 

o V23 (VÉRTICE VINTE E TRÊS), com coordenadas N=7676074.406 e 

E=723228.311, com azimute de 123°51'20" (cento e vinte e três graus 

cinquenta e um minutos e vinte segundos) e distância de 60,00m 

(sessenta metros) encontra-se o V24 (VÉRTICE VINTE E QUATRO), com 

coordenadas N=7676041.073 e E=723277.998 com azimute de 

083°28'12"(oitenta e três graus vinte e oito minutos e doze segundos) 

e distância de 12,00m (doze metros), encontra-se o V25 (VÉRTICE VINTE 

E CINCO), com coordenadas N=7676042.463 e E=723290.141 finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V21, V22, V23, V24 e V25, 

com uma área total de 408,00m2 (quatrocentos e oito metros quadrados) 

confrontando-se pelo V 21 com a Rua Carteiro Tuim, e pelo V25 com 

área remanescente ao lote do Sr. Euler Miguel Monteiro e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 

Antônio Dias Gomes. 
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30. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO RANCHO VERDE, GLEBA 05, DE propriedade presumida de Euler 

Miguel Monteiro, com 159,00m2 (cento e cinquenta e nove metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V25 (VÉRTICE VINTE E CINCO) com coordenadas 

N=7676042.463 e E=723290.141com azimute de 083°28'12" (oitenta e 

três graus e vinte e oito minutos e doze segundos) e distância de 

53,00m (cinquenta e três metros), encontra-se o V26 (VÉRTICE VINTE 

E SEIS), com coordenadas N=7676048.431 e E=723342.275 finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V 25, e V 26 com uma área 

total de 159,00m2 (cento e cinquenta e nove metros quadrados) 

confrontando-se pelo V25 com área remanescente ao lote do Sr. Antônio 

Dias Gomes, e pelo V26 com área remanescente ao lote do proprietário 

Sr. Euler Miguel Monteiro. 

 

31. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 01, de propriedade presumida de Maria Teresa 

Amin Alves, com 219,00m2 (Duzentos e dezenove metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas N=7674893.232 

e E=723494.699 com azimute de 0°30'43" (zero graus e trinta minutos 

e quarenta e três segundos) e distância de 30,00m (trinta metros), 

encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas N=7674922.957 e 

E=723494.965, com azimute de 59°54'44" (cinquenta e nove graus 

cinquenta e quatro minutos e quarenta e quatro segundos) e distância 

de 43,00m (quarenta e três metros), encontra-se o V3 (VÉRTICE TRÊS), 

com coordenadas N=7674944.507 e E=723532.159 finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V1, V2 e V3, com uma área total de 

219,00m2 (Duzentos e dezenove metros quadrados) confrontando-se pelo 

V1 com Rua S.D.O e pelo V 3 com a Augusto Antônio e pelas laterais 

da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Maria Teresa 

Amin Alves. 

 

32. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 02, de propriedade presumida de Jair Pacheco 

Rocha, com 147,00m2 (cento e quarenta e sete metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V4 (VÉRTICE QUATRO), com coordenadas 

N=7674945.812 e E=723535.660 com azimute de 59°54'44" (cinquenta e 

nove graus e cinquenta e quatro minutos e quarenta e quatro segundos) 

e distância de 5,00m (cinco metros), encontra-se o V5 (VÉRTICE 

CINCO), com coordenadas N=7674948.686 e E=723539.372, com azimute de 

54°44'10" (cinquenta e quatro graus quarenta e quatro minutos e dez 
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segundos) e distância de 44,00m (quarenta e quatro metros), encontra-

se o V6 (VÉRTICE SEIS), com coordenadas N=7674971.124 e E=723570.259 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V4, V5 e V6, 

com uma área total de 147,00m² (cento e quarenta e sete metros 

quadrados) confrontando-se pelo V4 com área remanescente com Rua 

Augusto Antônio e pelo V 6 com área remanescente ao lote do Sr. Jair 

Pacheco Rocha e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

mesmo proprietário Jair Pacheco Rocha. 

 

33. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 03, de propriedade presumida de Jair Pacheco 

Rocha, com 96,00m2 (noventa e seis metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V6 

(VÉRTICE SEIS), com coordenadas N=7674971.124 e E=723570.259 com 

azimute de 54°00'13" (cinquenta e quatro graus e zero minuto e treze 

segundos) e distância de 12,00m (doze metros), encontra-se o V7 

(VÉRTICE SETE), com coordenadas N=7674978.220 e E=723580.028, com 

azimute de 61°58'30" (sessenta e um graus cinquenta e oito minutos 

e trinta segundos) e distância de 20,00m (vinte metros), encontra-

se o V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7674987.747 e E=723597.925 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V6, V7 e V8, 

com uma área total de 96,00m² (noventa e seis metros quadrados) 

confrontando-se pelo V6 com o lote do Sr.Jair Pacheco Rocha e pelo 

V8 com área remanescente do lote da Sra Elisabete Emília Khoury, e 

pelas laterais da faixa com área remanescente ao mesmo proprietário 

Sr. Jair Pacheco Rocha. 

 

34. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 04, de propriedade presumida de Elisabete 

Emília Khoury, com 108,00m2 (cento e oito metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7674987.747 e E=723597.925 

com azimute de 54°30'10" (cinquenta e quatro graus e trinta minutos 

e dez segundos) e distância de 36,00m (trinta e seis metros), 

encontra-se o V9 (VÉRTICE NOVE), com coordenadas N=7675008.435 e 

E=723626.932, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V8 e V9, com uma área total de 108,00m² (cento e oito metros 

quadrados) confrontando-se pelo V8 com área remanescente ao lote do 

Sr. Jair Pacheco Rocha e pelo V9 com área remanescente ao lote da 

Sra Terezinha Judite da Silva, e pelas laterais da faixa com área 

do mesmo proprietário Sra. Elizabete Emilia Khoury. 

 

35. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 05, de propriedade presumida de Terezinha 

Judite da Silva, com 234,00m2 (Duzentos e trinta e quatro metros 
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quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito.O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V9 (VÉRTICE NOVE), com coordenadas 

N=7675008.435 e E=723626.932 com azimute de 54°18'39" (cinquenta e 

quatro graus dezoito minutos e trinta e nove segundos) e distância 

de 45,00m (quarenta e cinco metros), encontra-se o V10 (VÉRTICE DEZ) 

com coordenadas N=7675034.559 e E=723663.302, com azimute de 

14°56'14" (quatorze graus cinquenta e seis minutos e quatorze 

segundos) e distância de 14,00m (quatorze metros), encontra-se o V11 

(VÉRTICE ONZE), com coordenadas N=7675048.437 e E=723667.004, com 

azimute de 37°32'27" (trinta e sete graus trinta e dois minutos e 

vinte e sete segundos) e distância de 19,00m (dezenove metros) 

encontra-se o V12 (VÉRTICE DOZE) com coordenadas N=7675063.299 e 

E=723678.425, finalizando assim a descrição desta área de vértices, 

V9, V10, V11 e V12, com uma área total de 234,00m2 (Duzentos e trinta 

e quatro metros quadrados) confrontando-se pelo V9 com área 

remanescente ao lote da Elizabete Emília Khoury, e pelo V12 com área 

remanescente ao lote do Sr. Joaquim Inácio e pelas laterais da faixa 

com área remanescente do mesmo proprietário Terezinha Judite da 

Silva. 

 

36. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 06, de propriedade presumida de Joaquim 

Inácio, com 96,00m2 (noventa e seis metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V12 

(VÉRTICE DOZE), com coordenadas N=7675063.299 e E=723678.425 com 

azimute de 34°17'25" (trinta e quatro graus e dezessete minutos e 

vinte e cinco segundos) e distância de 32,00m (trinta e dois metros), 

encontra-se o V13 (VÉRTICE TREZE), com coordenadas N=7675089.412 e 

E=723696.232, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V12 e V13, com uma área total de 96,00m² (noventa e seis metros 

quadrados) confrontando-se pelo V12 com área remanescente ao lote do 

Sra. Terezinha Judite da Silva. e pelo V 13 com área remanescente 

ao lote da Sra. Maria José, e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Sr. Joaquim Inácio. 

 

37. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 07, de propriedade presumida de Maria José, 

com 75,00m2 (setenta e cinco metros quadrados), conforme as seguintes 

medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define 

com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo 

descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V13 (VÉRTICE 

TREZE), com coordenadas N=7675089.412 e E=723696.232 com azimute de 

33°43'21"(trinta e três graus e quarenta e três minutos e vinte e 

um segundos) e distância de 12,00m (doze metros), encontra-se o V14 

(VÉRTICE QUATORZE), com coordenadas N=7675099.384 e E=723702.888com 
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azimute de 43°28'59" (quarenta e três graus e vinte e oito minutos 

e cinquenta e nove segundos) e distância de 13,00m (treze metros), 

encontra-se o V15 (VÉRTICE QUINZE), com coordenadas N=7675109.088 e 

E=723712.091, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V13, V14 e V15, com uma área total de 75,00m² (setenta e cinco metros 

quadrados) confrontando-se pelo V13 com área remanescente ao lote do 

Sr Joaquim Inácio e pelo V15 com área remanescente ao lote da Sra 

Neusa Saraiva, e pelas laterais da faixa com área remanescente ao 

lote do mesmo proprietário Maria José. 

 

38. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO CHÁCARA, GLEBA 08, de propriedade presumida de NEUSA SARAIVA, 

COM 198,00M2 (CENTO E NOVENTA E OITO METROS quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V15 

(VÉRTICE QUINZE), com coordenadas N=7675109.088 e E=723712.091 com 

azimute de 64°27'46" (sessenta e quatro graus e vinte e sete minutos 

e quarenta e seis segundos) e distância de 21,00m (vinte e um 

metros), encontra-se o V16 (VÉRTICE DEZESSEIS), com coordenadas 

N=7675118.300 e E=723731.371, com azimute de 4°19'40" (quatro graus 

dezenove minutos e quarenta segundos) e distância de 33,00m (trinta 

e três metros), encontra-se o V17 (VÉRTICE DEZESSETE), com 

coordenadas N=7675151.218 e E=723733.881, com azimute de 67°11'05" 

(sessenta e sete graus onze minutos e cinco segundos) e distância 

de 12,00m (doze metros), encontra-se o V18 (VÉRTICE DEZOITO), com 

coordenadas N=7675155.907 e E=723745.028 finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V15, V16, V17 e V18, com uma área 

total de 198,00m2 (cento e noventa e oito metros quadrados) 

confrontando-se pelo V 15 com área remanescente ao lote da Maria 

José, e pelo V18 com a Rua Avelino Cardoso e pelas laterais da faixa 

com área remanescente do mesmo proprietário Neusa Saraiva. 

 

39. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 05, de propriedade presumida de Aloísio 

Santos, conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V6 (VÉRTICE SEIS), com coordenadas 

N=7674608.504 e E=724605.216 com azimute de 200°16'59"(duzentos 

graus e dezesseis minutos e cinquenta e nove segundos) e distância 

de 28,00m (vinte e oito metros), encontra-se o V7 (VÉRTICE SETE), 

com coordenadas N=7674582.683 e E=724595.673 com azimute de 

205°30'30" (duzentos e cinco graus trinta minutos e trinta segundos) 

e distância de 24,00m (vinte e quatro metros) encontra-se o V8 

(VÉRTICE OITO), com coordenadas N=7674561.343 e E=724585.490, com 

azimute de 184°17'12" (cinquenta e cinco graus dez minutos e quarenta 

segundos) e distância de 41,00m (quarenta e sete metros), encontra-

se o V9 (VÉRTICE NOVE) com coordenadas N=7674520.185 e E=724582.405, 
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finalizando assim a descrição desta área de vértice V6, V7, V8 e V9, 

com uma área total de 279,00m² (duzentos e setenta e nove metros 

quadrados) confrontando-se pelo V6 com área remanescente ao lote da 

Prefeitura Municipal, e pelo V9 com a Rua Diogo Braga e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 

Aloisio Santos.  

 

40. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 07, de propriedade presumida de Fabiano 

Monteiro Ubaldo, com 141,00m2 (cento e quarenta e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V14 (VÉRTICE QUATORZE), com coordenadas 

N=7674327.960 e E=724537.154 com azimute de 184°40'15"(cento e 

oitenta e quatro graus e quarenta minutos e quinze segundos) e 

distância de 25,00m (vinte e cinco metros), encontra-se o V15 

(VÉRTICE QUINZE), com coordenadas N=7674303.467 e E=724535.152 com 

azimute de 195°00'14"(cento e noventa e cinco graus zero minuto e 

quatorze segundos) e distância de 22,00m (vinte e dois metros) 

encontra-se o V16 (VÉRTICE DEZESSEIS), com coordenadas N=7674282.028 

e E=724529.406 finalizando assim a descrição desta área de vértice 

V14, V15   e V16, com uma área total de 141,00m² (cento e quarenta 

e um metros quadrados) confrontando-se pelo V14 com, área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal e pelo V16 com área 

remanescente ao lote da Cerâmica Rio Branco Ltda, e pelas laterais 

da faixa com área do mesmo proprietário Sr. Fabiano Monteiro Ubaldo. 

 

41. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 08, de propriedade presumida de Cerâmica Rio 

Branco LTDA, com 270,00m2 (Duzentos e setenta metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V16 (VÉRTICE DEZESSEIS), com coordenadas 

N=7674282.028 e E=724529.406 com azimute de 195°00'14"(cento e 

noventa e cinco graus e zero minutos e quatorze segundos) e distância 

de 14,00m (quatorze metros), encontra-se o V17 (VÉRTICE DEZESSETE), 

com coordenadas N=7674269.050 e E=724525.928 com azimute de 

187°26'25" (cento e oitenta e sete graus vinte e seis minutos e vinte 

e cinco segundos) e distância de 48,00m (quarenta e oito metros) 

encontra-se o V18 (VÉRTICE DEZOITO), com coordenadas N=7674221.088 

e E=724519.664, com azimute de 182°13'50" (cento e oitenta e dois 

graus treze minutos e cinquenta segundos) e distância de 28,00m 

(vinte e oito metros), encontra-se o V19 (VÉRTICE DEZENOVE) com 

coordenadas N=7674193.214 e E=724518.578, finalizando assim a 

descrição desta área de vértice V16, V17, V18 e V19, com uma área 

total de 270,00m² (duzentos e setenta metros quadrados) 

confrontando-se pelo V16 com área remanescente ao lote do Sr. Fabiano 
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Monteiro Ubaldo, e pelo V19 com área remanescente ao lote da Sra. 

Maria Angélica Ferreira Sabioni e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Cerâmica Rio Branco LTDA. 

 

42. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 09, de propriedade presumida de Maria Angélica 

Ferreira Sabioni, com 126,00m2 (cento e vinte e seis metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V19 (VÉRTICE DEZENOVE), com coordenadas 

N=7674193.214 e E=724518.578 com azimute de 182°13'50" (cento e 

oitenta e dois graus e treze minutos e cinquenta segundos) e 

distância de 2,00m (dois metros), encontra-se o V20 (VÉRTICE VINTE), 

com coordenadas N=7674191.271 e E=724518.503 com azimute de 

169°07'49" (cento e sessenta e nove graus sete minutos e vinte e 

quarenta e nove segundos) e distância de 29,00m (vinte e nove metros) 

encontra-se o V21 (VÉRTICE VINTE E UM), com coordenadas N=7674162.621 

e E=724524.004, com azimute de 166°07'36" (cento e sessenta e seis 

graus sete minutos e trinta e seis segundos) e distância de 11,00m 

(onze metros), encontra-se o V22 (VÉRTICE VINTE E DOIS) com 

coordenadas N=7674152.127 e E=724526.596, finalizando assim a 

descrição desta área de vértice V19, V20, V21 e V22, com uma área 

total de 126,00m² (cento e vinte e seis metros quadrados) 

confrontando-se pelo V19 com área remanescente ao lote da Cerâmica 

Rio Branco Ltda., e pelo V22 com área remanescente ao lote da Sra. 

Rosilene Maria de Lima Sabioni e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Maria Angélica Sabioni. 

 

43. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 10, de propriedade presumida de Rosilene Maria 

de Lima Sabioni, com 150,00m2 (cento e cinquenta metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V22 (VÉRTICE VINTE E DOIS), com coordenadas 

N=7674152.127e E=724526.596 com azimute de 166°07'36" (cento e 

sessenta e seis graus e sete minutos e trinta e seis segundos) e 

distância de 18,00m (dezoito metros), encontra-se o V23 (VÉRTICE 

VINTE E TRÊS), com coordenadas N=7674134.925 e E=724530.845 com 

azimute de 159°57'04" (cento e cinquenta e nove graus cinquenta e 

sete minutos e quatro segundos) e distância de 23,00m (vinte e três 

metros) encontra-se o V24 (VÉRTICE VINTE E QUATRO), com coordenadas 

N=7674113.207 e E=724538.770, com azimute de 155°31'45" (cento e 

cinquenta e cinco graus trinta e um minutos e quarenta e cinco 

segundos) e distância de 9,00m (nove metros), encontra-se o V25 

(VÉRTICE VINTE E CINCO) com coordenadas N=7674104.834 e 

E=724542.581, finalizando assim a descrição desta área de vértice 

V22, V23, V24 e V25, com uma área total de 150,00m² (cento e cinquenta 
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metros quadrados) confrontando-se pelo V22 com área remanescente ao 

lote da Sra Maria Angélica Ferreira Sabioni, e pelo V25 com área 

remanescente ao lote da Rua João Ferreira dos Santos e pelas laterais 

da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Rosilene Maria 

de Lima Sabioni.  

 

44. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 11, de propriedade presumida de Tropical 

Alimento “Tial Pif Paf”, com 1257,00m2 (Um mil duzentos e cinquenta 

e sete metros quadrados), conforme as seguintes medidas, 

confrontações e descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m 

de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. 

O ponto de partida (PP) foi materializado no V26 (VÉRTICE VINTE E 

SEIS), com coordenadas N=7673856.462 e E=724587.250 com azimute de 

188°34'11"(cento e oitenta e oito graus e trinta e quatro minutos e 

onze segundos) e distância de 13,00m (treze metros), encontra-se o 

V27 (VÉRTICE VINTE E SETE), com coordenadas N=7673843.590 e 

E=724585.311 com azimute de 165°01'50" (cento e sessenta e cinco 

graus um minuto e cinquenta segundos) e distância de 64,00m (sessenta 

e quatro metros) encontra-se o V28 (VÉRTICE VINTE E OITO), com 

coordenadas N=7673782.125 e E=724601.745, com azimute de 165°01'50" 

(cento e sessenta e cinco graus um minuto e cinquenta segundos) e 

distância de 56,00m (cinquenta e seis metros), encontra-se o V29 

(VÉRTICE VINTE E NOVE) com coordenadas N=7673727.706 e E=724616.295, 

com azimute de 174°53'41" (cento e setenta e quatro graus cinquenta 

e três minutos e quarenta e um segundos) e distância de 73,00m 

(setenta e três metros), encontra-se o V30 (VÉRTICE TRINTA), com 

coordenadas N=7673654.515 e E=724622.834, com azimute de 185°55'04" 

(cento e oitenta e cinco graus cinquenta e cinco minutos e quatro 

segundos) e distância de 206,00m (duzentos e seis metros), encontra-

se o V31 (VÉRTICE TRINTA E UM) com coordenadas N=7673449.428 e 

E=724601.577, com azimute de 175°15'37" (cento e setenta e cinco 

graus quinze minutos e trinta e sete segundos) e distância de 7,00m 

(sete metros) encontra-se o V32 (VÉRTICE TRINTA E DOIS), com 

coordenadas N=7673442.104 e E=724602.184, finalizando assim a 

descrição desta área de vértice V26, V27, V28, V29, V30, V31, e V32, 

com uma área total de 1257,00m² (um mil duzentos e cinquenta e sete 

metros quadrados) confrontando-se pelo V26 com a Rua Avenida da 

Liberdade, e pelo V32 com área remanescente ao lote da Prefeitura 

Municipal e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Tropical Alimentos “Tial Pif Paf”. 

 

45. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 16, de propriedade presumida de Eduardo Carlos 

Gomes Lopes, com 1023,00m2 (Um mil e vinte e três metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V39 (VÉRTICE TRINTA E NOVE), com coordenadas 
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N=7673236.280 e E=724593.222 com azimute de 182°13'42"(cento e 

oitenta e dois graus e treze minutos e quarenta e dois segundos) e 

distância de 30,00m (trinta metros), encontra-se o V40 (VÉRTICE 

QUARENTA), com coordenadas N=7673206.762 e E=724592.074 com azimute 

de 188°48'59" (cento e oitenta e oito graus quarenta e oito minutos 

e cinquenta e nove segundos) e distância de 70,00m (setenta metros) 

encontra-se o V41 (VÉRTICE QUARENTA E UM), com coordenadas 

N=7673137.351 e E=724581.308, com azimute de 177°25'03" (cento e 

setenta e sete graus vinte e cinco minutos e três segundos) e 

distância de 116,00m (cento e dezesseis metros), encontra-se o V42 

(VÉRTICE QUARENTA E DOIS) com coordenadas N=7673021.682 e 

E=724586.525, com azimute de 175°19'25" (cento e setenta e cinco 

graus trinta e dezenove minutos e vinte e cinco segundos) e distância 

de 55,00m (cinquenta e cinco metros), encontra-se o V43 (VÉRTICE 

QUARENTA E TRÊS), com coordenadas N=7672967.072 e E=724590.992 com 

azimute de 176°03'44" (cento e setenta e seis graus três minutos e 

quarenta e quatro segundos) e distância de 40,00m (quarenta metros), 

encontra-se o V44 (VÉRTICE QUARENTA E QUATRO) com coordenadas 

N=7672927.197 e E=724593.737, com azimute de 175°18'24" (cento e 

setenta e cinco graus dezoito minutos e vinte e quatro segundos) e 

distância de 28,00m (quatro metros), encontra-se o V45 (VÉRTICE 

QUARENTA E CINCO) com coordenadas N=7672899.232 e E=724596.033, 

finalizando assim a descrição desta área de vértice V39, V40, V41, 

V42, V43,V44 e V45, com uma área total de 1023,00m² (hum mil e vinte 

e três metros quadrados) confrontando-se pelo V39 com área 

remanescente ao lote da Prefeitura Municipal, e pelo V45 com a Margem 

Esquerda do Córrego Fazendinha e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Sr. Eduardo Carlos Gomes Lopes. 

 

46. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

RIBEIRÃO XOPOTÓ, GLEBA 17, de propriedade presumida de Tarcísio 

Tartaglia Ferreira, com 171,00m2 (cento e setenta e um metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V46 (VÉRTICE QUARENTA E SEIS), com coordenadas 

N=7672890.135 e E=724596.780 com azimute de 175°18'24"(cento e 

setenta e cinco graus e dezoito minutos e vinte e quatro segundos) 

e distância de 27,00m (vinte e sete metros), encontra-se o V47 

(VÉRTICE QUARENTA E SETE), com coordenadas N=7672863.289 e 

E=724598.984 com azimute de 171°20'36" (cento e setenta e um graus, 

vinte minutos e trinta e seis segundos) e distância de 30,00m (trinta 

metros) encontra-se o V48 (VÉRTICE QUARENTA E OITO), com coordenadas 

N=7672833.643 e E=724603.497, finalizando assim a descrição desta 

área de vértice V46, V47, e V48, com uma área total de 171,00m² 

(cento e setenta e um metros quadrados) confrontando-se pelo V46 com 

área remanescente a Margem Direita do Córrego Fazendinha, e pelo V48 

com área remanescente ao lote da Prefeitura Municipal e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 
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Tarcísio Tartaglia Ferreira. 

 

47. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 01, de propriedade presumida de José Geraldo 

Castro Pinto, com 1299,00m2 (um mil duzentos e noventa e nove metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V1 (VÉRTICE UM), com coordenadas N=7676467.795 

e E=723501.653 com azimute de 127°28'10" (cento e vinte e sete graus 

e vinte e oito minutos dez segundos) e distância de 77,00m (setenta 

e sete metros), encontra-se o V2 (VÉRTICE DOIS), com coordenadas 

N=7676421.245 e E=723562.385, com azimute de 220°42'32" (duzentos e 

vinte graus quarenta e dois minutos e trinta e dois segundos) e 

distância de 52,00m (cinquenta e dois metros),encontra-se o V3 

(VÉRTICE TRÊS), com coordenadas N=7676381.593 e E=723528.268, com 

azimute de 222°32'52" (duzentos e vinte e dois graus trinta e dois 

minutos e cinquenta e dois segundos) e distância de 52,00m (cinquenta 

e dois metros), encontra-se o V4 (VÉRTICE QUATRO),com coordenadas 

N=7676343.349 e E=723493.165 , com azimute de 205°00'28" (duzentos 

e cinco graus zero minutos e vinte e dois segundos) e distância de 

27,00m (vinte e sete metros), encontra-se o V5 (VÉRTICE CINCO), com 

coordenadas N=7676319.116 e E=723481.861, com azimute de 187°39'21" 

(cento e oitenta e sete graus trinta e nove minutos e vinte e um 

segundos) e distância de 15,00m (quinze metros),encontra-se o V6 

(VÉRTICE SEIS), com coordenadas N=7676304.033 e E=723479.834, com 

azimute de 143°59'12" (cento e quarenta e três graus cinquenta e 

nove minutos e doze segundos) e distância de 27,00m (vinte e sete 

metros), encontra-se o V7 (VÉRTICE SETE),com coordenadas 

N=7676282.504 e E=723495.483 , com azimute de 206°06'40" (duzentos 

e seis graus seis minutos e quarenta segundos) e distância de 8,00m 

(oito metros) ),encontra-se o V8 (VÉRTICE OITO), com coordenadas 

N=7676275.030 e E=723491.820, com azimute de 256°32'18" (duzentos e 

cinquenta e seis graus trinta e dois minutos e dezoito segundos) e 

distância de 24,00m (vinte e quatro metros), encontra-se o V9 

(VÉRTICE NOVE),com coordenadas N=7676269.430 e E=723468.423, com 

azimute de 299°21'34" (duzentos e noventa e nove graus vinte e um 

minutos e trinta e quatro segundos) e distância de 57,00m (cinquenta 

e sete metros), encontra-se o V10 (VÉRTICE DEZ), com coordenadas 

N=7676297.122 e E=723419.196, com azimute de 264°51'41" (duzentos e 

sessenta e quatro graus cinquenta e um minutos e quarenta e um 

segundos) e distância de 62,00m (sessenta e dois metros),encontra-

se o V11 (VÉRTICE ONZE), com coordenadas N=7676291.539 e 

E=723357.107, com azimute de 197°31'19" (cento e noventa e sete graus 

trinta e um minutos e dezenove segundos) e distância de 32,00m 

(trinta e dois metros), encontra-se o V12 (VÉRTICE DOZE),com 

coordenadas N=7676260.701 e E=723347.371, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V1,V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9, 

V10, V11 e V12, com uma área total de 1299,00m2 (um mil duzentos e 
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noventa e nove metros quadrados) confrontando-se pelo V1 com a Rua 

Carteiro Tuim, e pelo V12 com a Margem Direita do Córrego Piedade e 

pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

José Geraldo Castro Pinto. 

 

48. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 02, de propriedade presumida de José Geraldo 

Milagre, com 480,00m2 (Quatrocentos e oitenta metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V13 (VÉRTICE TREZE), com coordenadas 

N=7676228.248 e E=723337.125 com azimute de 197°31'19" (cento e 

noventa e sete graus e trinta e um minutos e dezenove segundos) e 

distância de 14,00m (quatorze metros), encontra-se o V14 (VÉRTICE 

QUATORZE), com coordenadas N=7676215.258 e E=723333.024 com azimute 

de 174°26'04" (cento e setenta e quatro graus vinte e seis minutos 

e quatro segundos) e distância de 48,00m (quarenta e oito metros) 

encontra-se o V15 (VÉRTICE QUINZE), com coordenadas N=7676167.176 e 

E=723337.709, com azimute de 174°26'16" (cento e setenta e quatro 

graus vinte e seis minutos e dezesseis segundos) e distância de 

50,00m (cinquenta metros), encontra-se o V16 (VÉRTICE DEZESSEIS) com 

coordenadas N=7676116.794 e E=723342.615, com azimute de 155°12'40" 

(cento e cinquenta e cinco graus doze minutos e quarenta segundos) 

e distância de 27,00m (vinte e sete metros), encontra-se o V17 

(VÉRTICE DEZESSETE), com coordenadas N=7676092.474 e E=723353.847, 

com azimute de 231°52'09"(duzentos e trinta e um graus cinquenta e 

dois minutos e nove segundos) e distância de 15,00m (quinze 

metros),encontra-se o V18 (VÉRTICE DEZOITO), com coordenadas 

N=7676083.455 e E=723342.343, com azimute de 180°08'03"(cento e 

oitenta graus oito minutos e três segundos) e distância de 6,00m 

(seis metros), encontra-se o V19 (VÉRTICE DEZENOVE),com coordenadas 

N=7676077.385 e E=723342.343,finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V13, V14,V15,V16,V17,V18 e V19, com uma área total 

de 480,00m² (quatrocentos e oitenta metros quadrados) confrontando-

se pelo V13 com a Margem Direita do Córrego Piedade, e pelo V19 com 

a Margem Esquerda do Córrego Rancho Verde e pelas laterais da faixa 

com área remanescente do mesmo proprietário José Geraldo Milagre. 

 

49. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 03, de propriedade presumida de Euler Miguel 

Monteiro, com total: 153,00m2 (cento e cinquenta e três metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V20 (VÉRTICE VINTE E DOIS), com coordenadas 

N=7676072.023 e E=723342.300 com azimute de 180°08'03"(cento e 

quarenta e quatro graus e quarenta e cinco minutos e dezoito 

segundos) e distância de 24,00m (dezenove metros), encontra-se o V21 
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(VÉRTICE VINTE E UM), com coordenadas N=7676048.431 e E=723342.275 

com azimute de 121°26'11" (cento e vinte e um graus vinte e seis 

minutos e onze segundos) e distância de 27,00m (vinte e sete metros) 

encontra-se o V22 (VÉRTICE VINTE E DOIS), com coordenadas 

N=7676034.295 e E=723365.401, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V20, V21 e V22 com uma área total de 153,00m² (cento 

e cinquenta e três metros quadrados) confrontando-se pelo V20 com 

área remanescente a Margem Direita do Córrego Rancho Verde, e pelo 

V22 com área remanescente ao lote do Sr. Fernando Gomes Lopes e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Euler 

Miguel Monteiro. 

 

50. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 04, de propriedade presumida de Fernando Gomes 

Lopes, conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V22 (VÉRTICE VINTE E DOIS), com coordenadas 

N=7676034.295 e E=723365.401 com azimute de 144°45'18" (cento e 

quarenta e quatro graus e quarenta e cinco minutos e dezoito 

segundos) e distância de 19,00m (dezenove metros), encontra-se o V23 

(VÉRTICE VINTE E TRÊS), com coordenadas N=7676018.609 e E=723376.484 

com azimute de 130°49'06" (cento e trinta graus quarenta e nove 

minutos e seis segundos) e distância de 68,00m (sessenta e oito 

metros) encontra-se o V24 (VÉRTICE VINTE E QUATRO), com coordenadas 

N=7675959.474 e E=723444.949, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V22, V23 e V24 com uma área total de 261,00m² 

(duzentos e sessenta e um metros quadrados) confrontando-se pelo V22 

com área remanescente ao lote do Sr. Euler Miguel Monteiro, e pelo 

V24 com área remanescente ao lote da Sra. Elza Monteiro e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Fernando Gomes Lopes. 

 

51. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 05, de propriedade presumida de Elza Monteiro, 

com 147,00m2 (cento e quarenta e sete metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V24 (VÉRTICE VINTE E QUATRO), com coordenadas N=7675959.474 e 

E=723444.949 com azimute de 130°45'47" (cento e trinta graus e 

quarenta e cinco minutos e quarenta e sete segundos) e distância de 

49,00m (quarenta e nove metros), encontra-se o V25 (VÉRTICE VINTE E 

CINCO), com coordenadas N=7675917.236 e E=723493.946., finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V24 e V25 com uma área total 

de 147,00m² (cento e quarenta e sete metros quadrados) confrontando-

se pelo V24 com área remanescente ao lote do Sr. Fernando Gomes 

Lopes, e pelo V25 com a Rua S.D.O e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Sra Elza Monteiro. 
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52. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 06, de propriedade presumida de Maria Fátima 

Milagres, com 255,00m2 (Duzentos e cinquenta e cinco metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V26 (VÉRTICE VINTE E SEIS), com coordenadas 

N=7675913.927 e E=723495.867 com azimute de 176°23'18" (cento e 

setenta e seis graus e vinte e três minutos e dezoito segundos) e 

distância de 47,00m (quarenta e sete metros), encontra-se o V27 

(VÉRTICE VINTE E SETE), com coordenadas N=7675867.125 e E=723498.822 

com azimute de 176°15'34"(cento e setenta e seis graus quinze minutos 

e trinta e quatro segundos) e distância de 38,00m (trinta e oito 

metros) encontra-se o V28 (VÉRTICE VINTE E OITO), com coordenadas 

N=7675829.750 e E=723501.265, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V26, V27 e V28, com uma área total de 255,00m² 

(duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados) confrontando-se pelo 

V26 com Rua S.D.O, e pelo V28 com área remanescente ao lote do Sr. 

João Inácio da Costa e pelas laterais da faixa com área remanescente 

do mesmo proprietário Maria Fátima Milagres. 

 

53. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 07, DE propriedade presumida de João Inácio 

da Costa, com 69,00m2 (sessenta e nove metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V28 (VÉRTICE VINTE E OITO), com coordenadas N=7675829.750 e 

E=723501.265 com azimute de 176°15'34" (cento e setenta e seis graus 

e quinze minutos e trinta e quatro segundos) e distância de 23,00m 

(vinte e três metros), encontra-se o V29 (VÉRTICE VINTE E NOVE), com 

coordenadas N=7675806.591 e E=723502.779, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V28 e V29, com uma área total de 

69,00m² (sessenta e nove metros quadrados) confrontando-se pelo V28 

com a área remanescente ao lote da Sra. Maria Fátima Milagres e V29 

com área remanescente ao lote do Sra Maria Aparecida da Costa e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 

João Inácio da Costa. 

 

54. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 08, de propriedade presumida de Maria 

Aparecida da Costa, com 174,00m2 (cento e setenta e quatro metros 

quadrados), conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V29 (VÉRTICE VINTE E NOVE), com coordenadas 

N=7675806.591 e E=723502.779 com azimute de 176°15'34" (cento e 

setenta e seis graus e quinze minutos e trinta e quatro segundos) e 

distância de 5,00m (cinco metros), encontra-se o V30 (VÉRTICE 
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TRINTA), com coordenadas N=7675801.621 e E=723503.104, com azimute 

de 212°25'42" (duzentos e doze graus e vinte e cinco minutos e 

quarenta e dois segundos) e distância de 22,00m (vinte e dois 

metros), encontra-se o V31 (VÉRTICE TRINTA E UM), com coordenadas 

N=7675783.225 e E=723491.417 com azimute de 250°43'16" (duzentos e 

cinquenta graus e quarenta e três minutos e dezesseis segundos) e 

distância de 31,00m (trinta e um metros), encontra-se o V32 (VÉRTICE 

TRINTA E DOIS), com coordenadas N=7675772.845 e E=723461.743, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V29, V30, V31 

e V32, com uma área total de 174,00m² (cento e setenta e quatro 

metros quadrados) confrontando-se pelo V29 com a área remanescente 

ao lote da Sr. João Inácio da Costa e V32 com área remanescente ao 

lote do Sr Antônio Augusto e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Sra. Maria Aparecida da Costa. 

 

55. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 09, de propriedade presumida de Antônio 

Augusto, com 15,00m2 (quinze metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V32 

(VÉRTICE TRINTA E DOIS), com coordenadas N=7675772.845 e 

E=723461.743 com azimute de 161°37'06" (cento e sessenta e um graus 

e trinta e sete minutos e trinta e seis segundos) e distância de 

5,00m (cinco metros), encontra-se o V33 (VÉRTICE TRINTA E TRÊS), com 

coordenadas N=7675757.866 e E=723466.720, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V32 e V33, com uma área total de 

15,00m² (quinze metros quadrados) confrontando-se pelo V32 com a 

área remanescente ao lote da Sra. Maria Aparecida da Costa e V33 com 

área remanescente ao lote do Sr. Antônio Pereira da Silva e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 

Antônio Augusto.  

 

56. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 10, de propriedade presumida de Antônio 

Pereira da Silva, conforme as seguintes medidas, confrontações e 

descrição topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 

1,5 m para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida 

(PP) foi materializado no V33 (VÉRTICE TRINTA E TRÊS), com 

coordenadas N=7675757.866 e E=723466.720 com azimute de 161°37'06" 

(cento e sessenta e um graus e trinta e sete minutos e trinta e seis 

segundos) e distância de 8,00m (oito metros), encontra-se o V34 

(VÉRTICE TRINTA E QUATRO), com coordenadas N=7675749.780 e 

E=723469.407, com azimute de 167°37'03" (cento e sessenta e sete 

graus e trinta e sete minutos e trinta e três segundos) e distância 

de 15,00m (quinze metros), encontra-se o V35 (VÉRTICE TRINTA E 

CINCO), com coordenadas N=7675734.740 e E=723472.687, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V33, V34 e V35, com uma 

área total de 69,00m² (sessenta e nove metros quadrados) 
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confrontando-se pelo V33 com a área remanescente ao lote da Sr. 

Antônio Augusto e pelo V35 com área remanescente ao lote do Sr. 

Antônio Pereira da Silva e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Sr. Antônio Pereira da Silva. 

 

57. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 11, de propriedade presumida de Antônio 

Pereira da Silva, com 120,00m2 (cento e vinte metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V35 (VÉRTICE TRINTA E CINCO), com coordenadas 

N=7675734.840 e E=723472.684 com azimute de 167°37'03"(cento e 

sessenta e sete graus e trinta e sete minutos e três segundos) e 

distância de 9,00m (nove metros), encontra-se o V36 (VÉRTICE TRINTA 

E SEIS), com coordenadas N=7675725.437 e E=723474.752, com azimute 

de 137°30'37" (cento e trinta e sete graus e trinta minutos e trinta 

e sete segundos) e distância de 26,00m (vinte e seis metros), 

encontra-se o V37 (VÉRTICE TRINTA E SETE), com coordenadas 

N=7675705.959 e E=723492.594, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V35, V36 e V37, com uma área total de 120,00m² 

(cento e vinte metros quadrados) confrontando-se pelo V35 com a área 

remanescente ao lote da Sr. Antônio Pereira da Silva e pelo V37 com 

área remanescente ao lote do Sr. Sérgio Lopes e pelas laterais da 

faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. Antônio Pereira 

da Silva. 

 

58. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 12, de propriedade presumida de Sergio Lopes, 

com 234,00m2 (Duzentos e trinta e quatro metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V37 (VÉRTICE TRINTA E SETE), com coordenadas N=7675705.959 e 

E=723492.594 com azimute de 119°54'59" (cento e dezenove graus e 

cinquenta e quatro minutos e cinquenta e nove segundos) e distância 

de 33,00m (trinta e três metros), encontra-se o V38 (VÉRTICE TRINTA 

E OITO), com coordenadas N=7675689.460 e E=723521.266 com azimute de 

176°23'26" (cento e setenta e seis graus vinte e três minutos e vinte 

e seis segundos) e distância de 45,00m (quarenta e cinco metros) 

encontra-se o V39 (VÉRTICE TRINTA E NOVE), com coordenadas 

N=7675644.890 e E=723524.078, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V37, V38 e V39, com uma área total de 234,00m² 

(duzentos e trinta e quatro metros quadrados) confrontando-se pelo 

V37 com área remanescente ao lote do Sr. Antônio Pereira da Silva, 

e pelo V39 com área remanescente ao lote do Sr. Aristeu Santos Filho 

e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Sergio Lopes. 
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59. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 13, de propriedade presumida de Aristeu Santos 

Filho, com 204,00m2 (duzentos e quatro metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V39 (VÉRTICE TRINTA E NOVE), com coordenadas N=7675644.890 e 

E=723524.078 com azimute de 176°23'26" (cento e setenta e seis graus 

e vinte e três minutos e vinte e seis segundos) e distância de 4,00m 

(quatro metros), encontra-se o V40 (VÉRTICE QUARENTA), com 

coordenadas N=7675641.030 e E=723524.321 com azimute de 209°33'15" 

(duzentos e nove graus trinta e três minutos e quinze segundos) e 

distância de 12,00m (doze metros) encontra-se o V41 (VÉRTICE QUARENTA 

E UM), com coordenadas N=7675630.701 e E=723518.464, com azimute de 

229°35'35"(duzentos e vinte e nove graus trinta e cinco minutos e 

trinta e cinco segundos) e distância de 19,00m (dezenove metros), 

encontra-se o V42 (VÉRTICE QUARENTA E DOIS) com coordenadas 

N=7675618.280 e E=723503.874, com azimute de 281°29'51" (duzentos e 

oitenta e um graus vinte e nove minutos e cinquenta e um segundos) 

e distância de 33,00m (trinta e três metros), encontra-se o V43 

(VÉRTICE QUARENTA E TRÊS), com coordenadas N=7675624.875 e 

E=723471.452, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V39, V40, V41, V42, e V43, com uma área total de 204,00m² (duzentos 

e quatro metros quadrados) confrontando-se pelo V39 com área 

remanescente ao lote do Sr. Sergio Lopes, e pelo V43 com área 

remanescente ao lote da Pif Paf e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Aristeu Santos Filho. 

 

60. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 13, de propriedade presumida de Aristeu Santos 

Filho, com 204,00m2 (duzentos e quatro metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V39 (VÉRTICE TRINTA E NOVE), com coordenadas N=7675644.890 e 

E=723524.078 com azimute de 176°23'26" (cento e setenta e seis graus 

e vinte e três minutos e vinte e seis segundos) e distância de 4,00m 

(quatro metros), encontra-se o V40 (VÉRTICE QUARENTA), com 

coordenadas N=7675641.030 e E=723524.321 com azimute de 209°33'15" 

(duzentos e nove graus trinta e três minutos e quinze segundos) e 

distância de 12,00m (doze metros) encontra-se o V41 (VÉRTICE QUARENTA 

E UM), com coordenadas N=7675630.701 e E=723518.464, com azimute de 

229°35'35"(duzentos e vinte e nove graus trinta e cinco minutos e 

trinta e cinco segundos) e distância de 19,00m (dezenove metros), 

encontra-se o V42 (VÉRTICE QUARENTA E DOIS) com coordenadas 

N=7675618.280 e E=723503.874, com azimute de 281°29'51" (duzentos e 

oitenta e um graus vinte e nove minutos e cinquenta e um segundos) 

e distância de 33,00m (trinta e três metros), encontra-se o V43 

(VÉRTICE QUARENTA E TRÊS), com coordenadas N=7675624.875 e 
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E=723471.452, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V39, V40, V41, V42, e V43, com uma área total de 204,00m² (duzentos 

e quatro metros quadrados) confrontando-se pelo V39 com área 

remanescente ao lote do Sr. Sergio Lopes, e pelo V43 com área 

remanescente ao lote da Pif Paf e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Aristeu Santos Filho. 

 

61. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 14, de propriedade presumida de Pif Paf, com 

363,00m2 (Trezentos e sessenta e três metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V43 

(VÉRTICE QUARENTA E TRÊS), com coordenadas N=7675624.875 e 

E=723471.452 com azimute de 233°05'01" (duzentos e trinta e três 

graus e cinco minutos e um segundo) e distância de 25,00m (vinte e 

cinco metros), encontra-se o V44 (VÉRTICE QUARENTA E QUATRO), com 

coordenadas N=7675610.104 e E=723451.791 com azimute de 187°37'53" 

(cento e oitenta e sete graus trinta e sete minutos e cinquenta e 

três segundos) e distância de 20,00m (vinte metros) encontra-se o 

V45 (VÉRTICE QUARENTA E CINCO) com coordenadas N=7675589.869 e 

E=723449.080, com azimute de 223°39'03" (duzentos e vinte e três 

graus e trinta e nove minutos e três segundos) e distância de 32,00m 

(trinta e dois metros), encontra-se o V46 (VÉRTICE QUARENTA E SEIS), 

com coordenadas N=7675566.761 e E=723427.035 com azimute de 

152°25'22" (cento e cinquenta e dois graus vinte e cinco minutos e 

vinte e dois segundos) e distância de 44,00m (quarenta e quatro 

metros) encontra-se o V47 (VÉRTICE QUARENTA E SETE), com coordenadas 

N=7675527.643 e E=723447.465 finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V43, V44, V45, V46 e V47, com uma área total de 

363,00m² (trezentos e sessenta e três metros quadrados) 

confrontando-se pelo V43 com área remanescente ao lote do Sr. Aristeu 

Santos Filho, e pelo V47 com a área remanescente ao lote do Sr. 

Valdair José Ferraz e pelas laterais da faixa com área remanescente 

do mesmo proprietário Pif Paf. 

 

62. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 15, de propriedade presumida de Valdir José 

Ferraz, com 306,00m2 (trezentos e seis metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V47 (VÉRTICE QUARENTA E SETE), com coordenadas N=7675527.643 e 

E=723447.465 com azimute de 121°41'44"(cento e vinte e um graus e 

quarenta e um minutos e quarenta e quatro segundos) e distância de 

30,00m (trinta metros), encontra-se o V48 (VÉRTICE QUARENTA E OITO) 

com coordenadas N=7675511.713 e E=723473.262 com azimute de 

100°05'06" (cem graus cinco minutos e seis segundos) e distância de 

63,00m (sessenta e três metros) encontra-se o V49 (VÉRTICE QUARENTA 
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E NOVE), com coordenadas N=7675500.688 e E=723535.252, com azimute 

de 103°32'36" (cento e três graus trinta e dois minutos e trinta e 

seis segundos) e distância de 9,00m (nove metros), encontra-se o V50 

(VÉRTICE CINQUENTA) com coordenadas N=7675498.393 e E=723544.780, 

finalizando assim a descrição desta área de vértices V47, V48, V49 

e V50 com uma área total de 306,00m² (trezentos e seis metros 

quadrados) confrontando-se pelo V47 com área remanescente ao lote da 

Pif Paf e pelo V50 com área remanescente ao lote do Sr. Oliverus 

Brás da União e pelas laterais da faixa com área remanescente do 

mesmo proprietário Valdir José Ferraz.  

 

63. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 16, de propriedade presumida de Oliverus Bras 

da União, com 126,00m2 (cento e vinte e seis metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: Esta faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m 

para cada lado e paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) 

foi materializado no V50 (VÉRTICE CINQUENTA), com coordenadas 

N=7675498.393 e E=723544.780 com azimute de 103°32'36"(cento e três 

graus e trinta e dois minutos e trinta e seis segundos) e distância 

de 24,00m (vinte e quatro metros), encontra-se o V51 (VÉRTICE 

CINQUENTA E UM), com coordenadas N=7675492.596 e E=723568.847, com 

azimute de 133°59'31" (cento e trinta e três graus e cinquenta e 

nove minutos e trinta e um segundos) e distância de 18,00m (dezoito 

metros), encontra-se o V52 (VÉRTICE CINQUENTA E DOIS), com 

coordenadas N=7675474.912 e E=723587.164, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V50, V51 e V52, com uma área total 

de 126,00m² (cento e vinte e seis metros quadrados) confrontando-se 

pelo V50 com a área remanescente ao lote da Sr. Valdir José Ferraz 

e pelo V52 com área remanescente ao lote do Sr. Fabio Pacheco 

Medeiros e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Sr. Oliverus Bras da União. 

 

64. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 17, de propriedade presumida de Fabio Pacheco 

Medeiros, com 39,00m2 (trinta e nove metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V52 

(VÉRTICE CINQUENTA E DOIS), com coordenadas N=7675474.912 e 

E=723587.164 com azimute de 133°59'31"(cento e trinta e três graus 

e cinquenta e nove minutos e trinta e um segundos) e distância de 

5,00m (cinco metros), encontra-se o V53 (VÉRTICE CINQUENTA E TRÊS), 

com coordenadas N=7675469.734 e E=723592.527, com azimute de 

151°02'28" (cento e cinquenta e um graus e dois minutos e vinte e 

oito segundos) e distância de 8,00m (oito metros), encontra-se o V54 

(VÉRTICE CINQUENTA E QUATRO), com coordenadas N=7675461.460 e 

E=723597.106, finalizando assim a descrição desta área de vértices 

V52, V53 e V54, com uma área total de 39,00m² (trinta e nove metros 
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quadrados) confrontando-se pelo V52 com a área remanescente ao lote 

da Sr. Oliverus Brás da União e pelo V54 com área remanescente ao 

lote do Sr. Claudinei Veiga e pelas laterais da faixa com área 

remanescente do mesmo proprietário Sr. Fabio Pacheco Medeiros. 

 

65. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 18, de propriedade presumida de Claudinei 

Veiga, com 72,00m2 (setenta e dois metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V54 

(VÉRTICE CINQUENTA E QUATRO), com coordenadas N=7675461.460 e 

E=723597.106 com azimute de 151°02'28" (cento e cinquenta e um graus 

e dois minutos e vinte e oito segundos) e distância de 24,00m (vinte 

e quatro metros), encontra-se o V55 (VÉRTICE CINQUENTA E CINCO), com 

coordenadas N=7675440.746 e E=723608.569, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V54 e V55, com uma área total de 

72,00m² (setenta e dois metros quadrados) confrontando-se pelo V54 

com a área remanescente ao lote da Sr. Fabio Pacheco Medeiros e pelo 

V55 com área remanescente ao lote do Sr. Antônio Cândido Neto e pelas 

laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário Sr. 

Claudinei Veiga, gleba, de propriedade presumida de, com , conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica:  

 

66. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 19, de propriedade presumida de Antônio 

Cândido Neto, com 87,00m2 (oitenta e sete metros quadrados), conforme 

as seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta 

faixa se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e 

paralelo ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado 

no V55 (VÉRTICE CINQUENTA E CINCO), com coordenadas N=7675440.746 e 

E=723608.569 com azimute de 113°13'51" (cento e treze graus e treze 

minutos e cinquenta e um segundos) e distância de 29,00m (vinte e 

nove metros), encontra-se o V56 (VÉRTICE CINQUENTA E SEIS), com 

coordenadas N=7675429.398 e E=723635.007, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V55 e V56, com uma área total de 

87,00m² (oitenta e sete metros quadrados) confrontando-se pelo V55 

com a área remanescente ao lote da Sr. Claudinei Veiga e pelo V56 

com área remanescente ao lote do Sr. Lourival José Pacheco Medeiros 

e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Sr. Antônio Cândido Neto. 

 

67. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 20, de propriedade presumida de José Pacheco 

Medeiros, com 72,00m2 (setenta e dois metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V56 

(VÉRTICE CINQUENTA E SEIS), com coordenadas N=7675429.398 e 
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E=723635.007 com azimute de 165°06'54" (cento e sessenta e cinco 

graus e seis minutos e cinquenta e quatro segundos) e distância de 

24,00m (vinte e quatro metros), encontra-se o V57 (VÉRTICE CINQUENTA 

E SETE), com coordenadas N=7675406.192 e E=723641.176, finalizando 

assim a descrição desta área de vértices V56 e V57, com uma área 

total de 72,00m² (setenta e dois metros quadrados) confrontando-se 

pelo V56 com a área remanescente ao lote da Sr. Antônio Cândido Neto 

e pelo V57 com área remanescente ao lote do Sr. Antônio Maurício 

Cardoso e pelas laterais da faixa com área remanescente do mesmo 

proprietário Sr. José Pacheco Medeiros. 

 

68. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 21, de propriedade presumida de Antônio 

Maurício Cardoso, com 30,00m2 (trinta metros quadrados), conforme as 

seguintes medidas, confrontações e descrição topográfica: Esta faixa 

se define com 3 m de largura, sendo 1,5 m para cada lado e paralelo 

ao eixo descrito. O ponto de partida (PP) foi materializado no V57 

(VÉRTICE CINQUENTA E SETE), com coordenadas N=7675406.192 e 

E=723641.176 com azimute de 165°06'54" (cento e sessenta e cinco 

graus e seis minutos e cinquenta e quatro segundos) e distância de 

10,00m (dez metros), encontra-se o V58 (VÉRTICE CINQUENTA E OITO), 

com coordenadas N=7675396.362 e E=723643.788, finalizando assim a 

descrição desta área de vértices V57 e V58, com uma área total de 

72,00m² (setenta e dois metros quadrados) confrontando-se pelo V57 

com a área remanescente ao lote da Sr. Lourival José Pacheco Medeiros 

e pelo V58 com área remanescente ao lote da Prefeitura Municipal e 

pelas laterais a faixa com área remanescente do mesmo proprietário 

Sr. Antônio Maurício Cardoso, gleba, de propriedade presumida de, 

com, conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica:  

 

69. FAIXA DE SERVIDÃO DO INTERCEPTOR DA MARGEM DIREITA DO 

CÓRREGO PIEDADE, GLEBA 25, de propriedade presumida de Célia Tormer, 

com 567,00m2 (quinhentos e sessenta e sete metros quadrados), 

conforme as seguintes medidas, confrontações e descrição 

topográfica: O ponto de partida (PP) foi materializado no V76 

(VÉRTICE SETENTA E SEIS), com coordenadas N=7675259.480 e 

E=723908.108 com azimute de 024°03'19"(vinte e quatro graus e três 

minutos e dezenove segundos) e distância de 18,00m (dezoito metros), 

encontra-se o V77 (VÉRTICE SETENTA E SETE) com coordenadas 

N=7675276.108 e E=723915.530 com azimute de 009°47'53" (nove graus 

quarenta e sete minutos e cinquenta e três segundos) e distância de 

12,00m (doze metros) encontra-se o V78 (VÉRTICE SETENTA E OITO) com 

coordenadas N=7675288.343 e E=723917.643, com azimute de 056°30'23" 

(cinquenta e seis graus quarenta e trinta minutos e vinte e três 

segundos) e distância de 33,00m (trinta e três metros) encontra-se 

o V79 (VÉRTICE SETENTA E NOVE) com coordenadas N=7675306.547 e 

E=723945.153 com azimute de 047°30'53" (quarenta e sete graus trinta 

minutos e cinquenta e três segundos) e distância de 79,00m (setenta 
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e nove metros) encontra-se o V80 (VÉRTICE OITENTA), com coordenadas 

N=7675359.959 e E=724003.472, com azimute de 045°53'58" (quarenta e 

cinco e três graus cinquenta e três minutos e cinquenta e oito 

segundos) e distância de 41,00m (quarenta e um metros), encontra-se 

o V81 (VÉRTICE OITENTA E UM) com coordenadas N=7675388.241 e 

E=724032.628 com azimute de 061°02'20" (sessenta e um graus dois 

minutos e vinte segundos) e distância de 6,00m (seis metros) 

encontra-se o V82 (VÉRTICE OITENTA E DOIS), com coordenadas 

N=7675390.922 e E=724037.522, finalizando assim a descrição desta 

área de vértices V76, V77, V78, V79, V80, V81, e V82 com uma área 

total de 567,00m² (quinhentos e sessenta e sete metros quadrados) 

confrontando-se pelo V76 com área remanescente ao lote da Prefeitura 

municipal e pelo V82 com a Rua S.D.O e pelas laterais da faixa com 

área remanescente do mesmo proprietário Célia Tormer. 

 

Art. 2º. A Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA MG 

fica autorizada a promover e executar, amigável ou judicialmente, 

desapropriação de pleno domínio e constituição de servidão sobre os 

terrenos a que se referem este Decreto, podendo, inclusive, alegar 

urgência para efeito da prévia imissão provisória na posse dos bens, 

nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 

1941, alterado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956. 

 

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Visconde do Rio Branco, 15 de agosto de 2019. 
 
 
 

 
Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


