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OFICIO N. °  262/2019 

PROJETO DE LEI N. °  081/19 
Mensagem fl. 0  081/19 

Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Tenho a honra do submeter a apreciação de Vossa Exceléncia a anexa proposta 
do Projoto do Lei quo AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A COMPENSAR DIVIDAS DE 
TARIFAS DE AGUA E ELSGOTO COM !NDENIZAQAO DECORRENTE DE SERVIDAO 
ADMINISTRATIVA DE PASSA GEM DA AREA DE TERRA QUE ESPECIFICA E DA OUTRAS 
PRO VIDENCIAS. 

0 Municipio do Jardinópohs, através do Dopartarnonto do Agua e Esgoto, 
executou obras de expansão da redo do abastocirnento de água e do redo coletora de esgoto no 
Distrito Industrial, implementados em uma nesga de terras correspondente a 1.41408 m 2, do 
denominado Sitio São Sebastião, de propriedade do Emilio Jora, Erivaldo Jora, Rogério Pagotto 
Jora o Pedro Priolli Jora, imóvoi corn matricula n° 4.019 do CartOrio do Registro do lrnOvois quo 
serviu do passagern de água e rede coletora do esgoto, a firn de garantir acesso a àgua tratada e 
a rode do colota de esgoto, contribuldo corn a rnelhoria da saUde da população, roduzindo o risco 
de doenças relacionadas a falta do sanoarnento básico, alérn do desonvolvirnento de setores 
importantes da econornia, como a valorização imobiliária. 

Visando a indonização da ocupacão, Emilio Jora enderocou requerirnento de n° 
2858/2018 propondo que o pagamento ocorra pela via de cornpensação do uma divida de tarifas 
do água o osgoto quo rnantom corn a Prefeitura, no valor do 23. 343,86, apurado em 24 de 
seternbro de 2019. 

Pelas circunstancias do local, formato da area, intorosso dos proprietãrios 0 da 
população quanto aos beneficios diretos da execução da obra, conclui-se a valor da area 
servionto é o mesmo da divida, alias, aceito polos proprietários. 

Ademais, a aprovacão do projeto permitirá 0 pagarnento do debito em atraso e 
consequontornonto a roduçao da divida ativa do municipio por moio de compertsação, haja vista o 
preenchirnento dos requisitos legais para o instituto juridico. 

Destade, o projeto nâo apresenta dificuldados no carnpo juridico porque o 
prOprio Decreto Lei n° 3.365/41 (DesapropriacOes) e suas alteraçâes, quando do pagamento da 
indenização corrospondonto a area dosapropriada, prove quo a administração municipal devorá 
proceder a cornponsação do débitos tributários constituidos sob a titularidade do oxpropriado, flOS 

termos dos ad. 170 e seguintes do Codigo Tributario Nacional e ad. 368 do COdigo Civil Brasileiro, 
observado os criterios regulamentados na Lei Municipal. 

E rnais; para efeitos da compensação serão considorados as débitos tributarios 
ou não tributarios, desdo quo liquidos, cortos e inscritos na divida ativa sob a titularidade passiva 
dos proprietários do imOvel serviente, ajuizados ou não, devidos a Fazenda PUblica Municipal. 
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Assirn, a compensação Ievara a extinção do debito tributário no limite dos 
valores compensados na forma prevista no art. 156, inciso II do Codigo Tributário Nacional. 

São essas, Senhor Presidente, as razöes que me levam a submeter a elevada 
apreciação de Vossa Exceléncia a anexa proposta de Projeto de Lei. 

Mais urna vez solicitamos a devida e necessária autorização desse legislativo, 
cuja propositura é submetida a alta consideração dos Nobres Edis, pedindo sua apreciação corn 
sua consequente aprovação, dentro dos terrnos regirnentais. 

Aproveitarnos a oportunidade para renovar a Vossa Exceléncia e demais nobres 
Vereadores, Os 1105505 mais sincerotprqestos de estipia, consideração e apreço. 

A Sua Exceléncia a Senhora 
MARL! RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Camara Municipal 
NESTA 
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O SENHOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO 
DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A 7 S A B E R: que a Cârnara Municipal de JardinOpohs, deste Estado, aprovou 0 Projeto de 
Lei fl. 0  082/19, de autoria do Executivo Municipal, e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a compensar dividas de tarifas de água e 
esgoto corn indenizaçâo decorrente de uso, per prazo indeterminado, de faixa de servidâo 
administrativa destinada a passagern de rede de galeria de águas ptuviais e rede coletora de 
esgoto, de uma area de terra, corn 1.414,08 rn2 , parte integrante de urna area rnaior de 
30.982,732 rn2 , objeto da matricula n° 4.019 do Cartorio de Registros de lmOveis da Cornarca de 
Jardinopolis, de propriedade de Emilio Jora, Erivaldo Jora, Rogerio Pagotto Jora e Pedro Priolli 
Jora, para regularizacâo legal de irnplantação de galeria de captaçâo de águas pluviais, mediante 
cornprornisso assinado pelas partes. 

Art. 21  A presente instituiçâo, ja consolidada de fato, serve de passagern de rede de galerias de 
águas pluviais e rede coletora de esgoto, razâo pela qual, sobre referida area não poderâo ser 
levantadas coristruçoes de quaisquer espécies, nern poderâo ser opostos quaisquer ernbaraços 
que inviabilizern ou prejudiquern a obra, area abaixo discriminada: 

Area da faixa de servidäo: 1.414,08 m2 . 

Area remanescente: 29.568,652 m2 . 

Area total do imóvet: 30.982,732 m2 . 

Descriçao da area de servidäo: 

"Tern início no ponto 01 cravado na Rua Sarni Jabour a 4,97 metros da divisa tom 

Irmãos Jora, deste seguG, em linha reta ate o ponto 02, tom 4,00 metros, 
con frontando nesta parte coma Rua Sami Jabour, deste vira a direita e segue em 
linha reta ate o ponto 03, tom a distância de 236,80 metros, deste vira a esquerda e 
segue em linha reta ate o ponto 04, corn a distancia de 103,21 metros, con frontando 

nesta parte corn a area da rnatricula 4.019, vira a direita e segue em linha reta ate o 

ponto 05 tom a distancia de 4,80 metros, con frontando nesta pafle corn a rua AtIllo 

Signorini, deste vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 06, com a distância 
de 106,81 metros, deste deflete a esquerda e segue em linha reta ate o ponto 07, corn 

a distãncia de 11,82 metros confrontando nesta parte com a area da matricula 4.019, 

desta vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 08 corn a distancia de 4,03 

metros, con frontando nessa pade corn o SItio Miyahara, deste vira a direita e segue 
em linha reta ate o ponto 9, corn a distancia de 8,92 metros, vira a esquerda e segue 
em linha reta ate o ponto 01 com a distancia de 235,44 metros, con frontando nesta 

paste corn a area da matricula 4.019, local onde teve inIclo e fim essa descriçao, 
perfazendo uma area de 1.414,08 metros quadrados" 
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Parãgrafo Unico A nesga de terras descrita no caput deste artigo por se mostrar irregular foi 
avaliada em R$ 16,51 o metro quadrado. 

Art. 31  A indenização devida aos proprietários/servientes será quitada através da compensaçâo 
corn tarifas de água e esgoto vencidos, compreendendo o valor de R$ 23.343,86 (vinte e trés mil 
trezentos e quarenta e trés reais e oitante e seis centavos) apurado em 24 de setembro de 2019. 

Art. 4° Após efetuada a cornpensaçâo, o Municipio procederá a respectiva baixa no sistema de 
dIvida das tarifas de ãgua e esgoto incidentes na unidade imobiliária situada na Rua Bonifácio 
Manha no 1052, cadastrada sob n° 0000891473-7, em nome da empresa lrrnos Jora Ltda, CNPJ 
(MF) n° 45.230.257/0001-78, tendo como sócios Pedro Priolli Jora e Rogério Pagotto Jora, 
prevalecendo o valor atualizado no dia da compensaçâo. 

§ 1° Os proprietários/servientes darao quitaçâo da indenizaçâo devida pela extinçâo da divida de 
tarifas de água e esgoto, permitindo o uso da area ao Municipio, e por ser instituto de direito 
real, constaré na escritura ptthlica do imóvel a servidâo administrativa, cujas custas correräo 
exciusivamente por conta do Municipio. 

§ 21  Em nenhuma hipOtese a penhora ou quaisquer outros gravames reais dos imáveis dos 
contratantes recairão sobre a servidao de passagem, não viciando o ato aqui firmado. 

Art. 5° Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a tomar todas as providéncias legais e 
necessàrias ao fiel curnprimento desta lei. 

Art. 61  As despesas decorrentes da execução da presente lei correr por conta das dotaçöes 
orçamentárias vigentes. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo 

Prefeitura W 19. 
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IMOUL: Uma gleba de terras, denomittada Sftio sac Sebestiio, corn a area de 23,25,62 - 

has., ou seja 9,62 Arqueires, corn as seguintes divisas e èpafrontaces: tern ±nicio no-
marco 22 cravado S cerca da estrada qua di acesso i Jardin6polis, tornando o rumo 2422 

VSO, arg o marco 21 corn a distancia de 182,50 metros a destemarco deflate a direita-
com rumo 89256'NO afe o marco 20 corn a distancia de 104,20 metros Fels, cerca da as-

trada e deste ponto segue pals, esquerda corn a rumo 46905' eta a marco 19 corn a dist&i-

cia de 368,00 metros a deste marco deixa a estrada a segue a direita corn o rutuo 72950' 
NO afe o marco A corn a disthicia de 303,00metros e deste marco segue a esquerda corn o 
rurno 47255'SO ati a marco 14 corn a distancia de 660,00 metros marco este cravada na - 

margem direita.do  c6rrego e deste ponto sobe pelo cSrrego nurna distcia de 136,00 me 

tros onde vamos encontrar o marco 13 a deste marco segue a direita corn o rurno 84950'SE 
at:4 o marco 12, corn a distkcia de 117,00 metros a deste marco deflete i esquerda com-

a rumo 40250'NE eta o marco 11 corn a distancla de 171,50 metros marco este cravado na-

cerca da estrada de acesso a Jardinópolis a deste marco segue paTh cares corn o rumo - 
76252'SOati a marco 22 corn a distancia de 1.150,50 metros marco este em qua teve mi-

cia e £ 1w esta descriçao perimtrica. PR0PRIETARI0S1-Jayme Marincek, KG. n9 4.158.712 

-5?. a CIC1 n9 161.659.508/68,solteiro, maior, brasileiro, agricultor, residente a do 

miciliadonesta cidade no Sitlo sa0 Jose; 2-Luiz Marincek, RO. n2 3.911.597-5?., agri-

cultor a sua muiher dons Carmen Lilcia Brigliadori Marincek, KG. n9 5.946.231-SP., do-

lar, casados em regime de comunhao universal de hens, anterior a Lei n2 6.515/77, resi 

dentes a domiciliados nests cidade, na nra Amrico Sales, nQ 881, portadores em comum-

do Cic. it9 164.286.338/68. TITULO AQUtSITIVO: Transcrita sob n9 2,523, Livro 3-B, us. 

5/7v9, das TranscricGes das transmisses, deste Cart6rio - em area major. Jardinópolis 

05 de marco de 1.. 987. 0 Of i4a1, C_ - 

AV.1-4.019 - .3ardin6polis. 05 de marco de 1.987. For escritura de 25 de fevereiro de - 

1.987, lavrada no 12 Cartório de Notas a Anexos desta comarca, L2 128, fis. 391, devi-

damente registrada sob n2 01, na matricula n2 4.020,deste Cartdrio, as proprietários,-

Jayme Mayincek, Luiz Marincek a sue muiher Carmen Lucia Brigliadori Marincek, jA quali 

ficados, alienou -por veuda a Eduardo Passalacqua, KG. n9 5.972.873-SP., comerciante, - 

casado em regime de comunhao universal de hens, anterior a Lei n9 6.515/77, com Solan 

ge Pacagnella Passalacqua. KG. nQ 6.000.364-S?., do lar, ambos brasileiros, residentes 

a domiciliados em Ribeirio Preto., na run Olimpia Meirelles Palma, n9 910, portadores-

am do dc. nQ 745.357.148100; Samuel Passalacqüa, RQ. nQ 8.471.867-8?., comerci-

ante, casado em regime de comunhao parcial de hens, posterior a Lei n2 6.515/77, corn a 

- 	 (continua no versa) 
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Fernanda Sivaldi Roberti Passalacqtia, RG. n9 11.518.252-SF., do lar, ambos brasileiros, 

residetttes a domiciliados em Ribeirgo Preto-SF., no nsa Olimpia Meirelles Palms, n2 910 

portadores em comum do dc; n9 310.858.900/82;. 3-SIrgio Passalacqua, RG. n9 8.471.629-S 

F. a CIC. nQ 075.729.878/85, comerciante, solteiro, maior, brasileiro, residente a do-

miciliado em Ribeiro Preto'-SP., no rue Olimpia Meirelles Palma, nQ 910; 4-Silvio Pass! 

lacqua Fiiho, RO. n2 4.541.705-SF. a dId. nQ 484.644.578104, cowerciante, separadojudi 

cialmente, major, brasileiro, residents e domiciliado em Ribeirao Preto-SP., no rue - 

Olimpia Meirelles Palma, n2 910, parts do im&vel objeto desta matricula, consistente em 

usia gleba de tetras, om a area de 2,42 ha, Cu seja 1,00 alqueires, denominado Sitio - 

S&o Sebastijo "Globe n9 2", situado nests rnunicipio a cornarca de Jardinopolis, do Esta-

do de S&o Paulo, corn as seguintes divisas a confrontacSes: tern iniclo no marco de parti 

do n9 12, localizado no divisa corn as tetras de Albino Marincek a gleba .112 1, o referi-

do marco tarnbém fez lirnites corn a area em descricao. Dai segue corn 13920'NW par 1.28,55-

metros ate a marco n9 4, localizado no margem do Rodovia deAcesso Arthur Costacurta, - 

del palo referido acesso, rumo a Ribeirio Preto, segue corn 76952'SW por 174,72 metros - 

at& o marco eQ 5, J.ocalizado no divisa corn a gleba nQ 3, del segue corn 13220'SW par - 

148,47 metros ate a mArco n2 11, localizado no divisa de Albino Marincek, dai segue cam 

19210'NE pot 175,13 metros ate o marco n9 12 qua serviu de origem para a descricao pert 

metrica deste memorial. Dou fa.Ao Oficial CZ$ 7,00. Ao Estado CZ$ 1,89. A Carteira dos 

serventias CZ$ 1,40. Total CZ$ 10,29. Talao eQ 173. Racibo nQ 8.631. 0 Oficial: - 

°-°- 

AV.2-4.019 - Jardin6polis, 13 de julho de 1.987. For escritura de 29 de junho de 1.987, 

lavrada no 19 Cart6rio de Notes a Anexos dears cornarca, L2 133, f is. 058, devidarnenta - 

registrada sob eQ 01, namatricula n2 4.084, deste Cartório, to proprietarios Jayme Ma-

rincek, Luis Marincek a sua muTher done Carmen Licia Brigliadori Marihcek, jã qualif lea 

dos, alienaram por venda a JARDESt- Destilaria Jardindpolis S/A., CGC/MF sQ 50.735.2811 

0001-07, corn side no Via Anhanguera, 1Cm. 340, municipio.e Comarca de Jardinipolis, do - 

Estado de So Paulo, paste do im6vel objeto desta matricula, consisteñte em urna gleba - 

de tortes, situada nesta cidade e comarca de JardinGpolis, do Estado de sa0 Paulo, des-
membrado do Sitio sa0. Sebastijo, corn a area de 2 alqueires, as seja quatro hectares e - 
oltenta e quatro area (4,84) ou ainda quarenta e dito mil a quatrocentos metros quadra-

dos (48. 400,00 mts 2); dentro dos seguintes divisas a confrontaces periinetricas: tea - 

inicio no marco de partida nQ 01 localizado nas eonfrontaçes do Via Dr. Artur Costacur 

ta a Avenida Pequena do Nascimento, a referido marco tambarn fez limites corn a £rea de - 

descrico; dal segue divisando con a referida via Dr. Artur Costacurta, rumo a Via - 

Anhanguera corn par 376,30 metros ate encontrar a divisa corn a remanescente da-

propriedade; dal corn 13220'SE par 213,41 metros, ate encontrar a divisa coma estrada - 

municipal; dal pela ref erida estrsda, rum a cidade de Jardinópolis, corn 489-12'NE por-

179,21 metros, 59901'NE pot 7,12 metros, 87959'NE 1  pot '91.14 metros, 64925' NE par 7,84 

metros, 42212'NE par 7,49 metros, divisando em tad,, este trecho corn a éstrada munici- 

CBSERVAcOES: 
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pal, ate encontrar a davisa co a A-snida Pacteza cc 'asaeztc, cal sag-..a pinla aar a-

avenida cam 25258'NE par 73,09 etrcs, at ancontrar marac da narti& 	Ci, 4ta7- 

yin de origempara a descrio deste rnarial. Dom f. An Oflciei. Z3 19,54. Ac sta;. - 

Cfl 5,30. Acarteira das serventias CZS 3,92. Total Z$ 28,85. Telia 	179. aacibc ME -  

8,942. . .0 o±icia] -.a......a. 

0 
- -V 

• 	 C 
U 

a 
E 
0 
U 

C, 

U 

Ma (D 

'0 -V 

0< 
-o 

C) 
2t7  
00 

CE
0  
o 

0 

0 
•0 'a' 

cn 
0 

0-, 
I- 

- a, 

0. 

0 

0 

Av.3-4.019 - Jardindpolis. 18 de fevereiro de 1.988. For escritura de 09 de fevereiro - 

de 1.988, layrada no 19 Cartório de Notes e Anexos desta cidade e comarca, L9 135, fis.-

106, devidamente registrada sob n9 01, na matricula n2 4.280, L22, as proprietãrios: - 

Jayme Narincek; Luiz Marincek a sua mulher dana Carmen Lucia Brigliadori Marincek, j-

qualificados alienararn per venda a José Antonio Means, RG. nQ 3.173.761-SP., industrial 

casadoHem regime de cornuuhio universal de hens, anterior a Lei nQ 6.515/77, corn done - 

Ceny Borghe Mosna, RG. n9 3,838.468-SP., do lar, ambos brasileiros, portadores am comun 

do etC. n2 467.868.308/97, residentes e dorniciltados nests cidade e coinarca, as rue. Âme 

rice Sales, n9. 1.129; 2-Valter Roberto Bide, RO. eQ 4.842.047-SP., industrial, casado-

em regime de cotminhao parcial de bees, posterior a Lei eQ 6.515/77, corn a sn. Sonia Na 

rica Malvestio Ride, RG. nQ 9.340.773-SF., do lar, anibos brasileiros, portadores em co 

mum do CIC: rjQ 254.914.353/49, residentes a domiciliados nests cidade a cornarcá, na rua 

Tuffy Mafud, eQ 115; 3-Donaldo Rezende de Oliveira, ftC. eQ 4.650.648-SP., industrial. - 

casado em regime de comunhio universal de bans, anterior a Lei nQ 6.515/77, corn a sra. 

Aurora Maria Martinez Rezende, ftC. eQ 5.277.520-SF., do lar, ambos brasileiros, portado 

rca em comum do dC. eQ 233.261.748/53, residentes a domiciliados em Ribeirio Preto-SP. 

na  rua Eugnio Del Lame, eQ 94-Iguatemi, parts do im6vel objeto desta matricula consis-

tente em nina gleba de tetras, corn a irea de 1.50 he on seja 15.000,00 in2  (Quinze intl ine 

tros quadrados), denominada Sitio Sio Sebastiao "Cleba n9 3-A" situado neste municipio-

e cornarca de Jardinpo1is do Estado de sio Paulo, corn as seguintes divisas a confroeta-

çSes: tern inicio no -area de partida eQ 05, localizado na margern da Rodovia de acesso - 

Dr. Arthur Costacurta- a na div-isa corn a fleba eQ 02 o ref erido marco tanbém faa Unites 

com a irea em descricio, dal segue pela raferida Rodovia, nina a Ribeirio Preto corn 769 

52'SW per  noventa e oito metros e cinquenta a quatro centlmetros (98,54) atéencoetrar-

corn o marco 5A, localizado na divisa corn remanescente da gleba eQ 3, dat segue corn 1392 

O'SE par canto a cinquenta e seis metros (156,00) ate encontrar a marco 114, localizado 

na divisa corn terras de Albino Marincek, dat segue corn 19910'SE par eoventa.e cite me-

true e setenta centimetres (9870) ate encontrar a marconQ 11 localizado na divisa corn 

a gleba eQ 02 dat segue corn 13920'NW p&r canto a quarenta a cite metros e quarenta e se 

te can o/(14847) at encoñtrar. 0 marco eQ 05 qua serviu de origem pan a descri-

gi perimétr ca destemernorial. Don fé. An Oficial CZ$ 38,52. Ac, Estado CZ$ 10,40. A - 

• rteira a serventias C$ 7,70. Total CZ$ 56,62. Talio eQ 192. Recibo n20 9.608. 0 Oil 
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AV.4/4.019 - JARDINOPOLIS, 29 DE NOVEMBRO DE 1.991. DESMEMBRAMENTO, Proce 
dc-se a presents pan ficar consignado, gue em virtude do Auto de Imissão 
de Posse expedido em 27 de Margo de 1.989, extraido nos Autos as Agão de 

DesapropriavAo, cujo frito teve trarnite perante a Juiso de Direito e Car-

tôrio Civel desta cidade e Comarca de Jardinópolis, do Estado. de Sac Pau-

lo, devidamente registrado sob a nO 97/89, figurando coma expropriante a 
Prefeitura Municipal de Jardinôpolis, pessoà juridica de •direito püblico-
interno, corn sde nests cidade e Cornarca de Jardinópolis, do Estada de - 

sao Paulo, na ma Silva Jardirn, no 204, devidamente inscrita no CGC/MF - 

sob a nO 44.229.821/007-70, foi desmembrado do imôvel objeto da presente-

matricula, 95.760,26 m2 , destinada a irnplantaqäp de conjunto habitacional 
cjue val matriculada sob o nO 5.126, L92 de.Registro Geral deste Oartôrio. 
Deste ate, a Oficial Cr$ 1.000,00. Talão 272113.498. As pegas necessãri-

as dos r en os Autos de Aqâo de Desapropriacão, bern como demais documen 

tos xos, ão rquivados nests Cartôrio em Pasta Prôpmia nO 02, fls.497 
446vQ, Livro 01. 

,.v.: 05/ M. 4.019 - srnvzc&çAo VS Mgt - protocolo n° 25.140 
Procada as a Precast, on prcprietárioa LUIZ MAI2INCEK e ama m.iTher CAPNEN LUCIA BTIICLIADORI UAIUNCEK 
a JAIME MAIUNCEK em cumrimento as MPII4DADO JUDICIAL extaidos doe autos da Ãçâø de petificaçao de 
Area, processo n 763196, que transitou perante 0 Juizo do Direito e Cartótio Civel theta comarca. 
julgada procedente pot sentença prolat.ada cm 13106/2001, pessado em julqado em 13/02/2002 e so que 
mais re$tdu decidido em dito procedimento, regulado Polo art. 213 € paragrafos da Lei Federal 6.015. 
de 31/1211973, pars constar quo  0 imOvel dens rratricula sofreu alterago da descriçao dar divisas e 
Area, conforms memorial deàcritivc instrutivo, a saber, Urn imOvel rural, situado nests municiplo, 
cameras e Onica circun,ariçao imobiliaria do Jardinopolis, do Estado do São Paulo, representado pot 
urns gleba de terres denominada Mole São Sthatião, dentro dam .equintea divtraa a confrontaçOes 
perieétricas: tern inicio no marco HP, cravado ma oonfrontaq5o corn terras de propriedade do Sr. Edson 
Pereira de carvalbo e no conf rontaçao corn a lateral emquerde do rodovia Arthur Costacurta (cerca), 
no sentido Jardinopois Via Anhaguera-SP-330. Do mesmo segue corn AS do 262°55' 48" e dist5ncia de 
100,66 metros ate o marco 1. Do marco 1, passe a confrontar corn terras de propriedade do Sr. Satlo 
Niyahara C segue AZ de 182°36'0$" e distAncia de 89,56 metros are o marco 2. lie marco 2 segue AZ de 
262°47 1 26" a distAnoia de 105,95 metros ate a marco 3. Do marco 3 segue AZ de 284°40 1 20" e diatincia 
de 41,42 metros ate o marco 4. Do marCo 4 aegue AZ de 279 0 10'49" a distância de 64,28 metros ate o 
marco t, cravado r,c, cixo do cérrego Lazareto. DC, marco 5 segue palo eixo do referido cOrrego no 
sentido Aguas abaizo corn a distSncia do 161,25m ate o marco 6. Do marco 6, passa a confrontar corn a 
C.D.LU, c soguc AZ do 74°04'19" c diatància 92,66 rnotros Ott o marco 7. Do marco? seguc AZ do 
73°38 1 15" e distincia de 259,39 metros ate o marco S. Do marco 8 pamsa a confrontar con a Loteamento 
ItamaracC, e segue AS do 76 0 4529" e distância de 36,55 metros etC a marco 9. Do marco 9, passe a 
cnnfrnntar floe terras le prnprisriMn in Sr. Rdnnn Pereira de flroalho o Segue A7 de 353°04' 33" P 
distAnàia de 158,52 metros atO encontrar o marco NP, onde ten inicio a finds a presente memorial 
desoritivo, .encerrando corn urns area de 44.310,73 metros quadredos ou sej8 4,43,10 hectares DI] ainda 
1,83 alqueires. Dou ft. 
Jardinopolls (SP), acm 22 de Outubro de 2002. 
Cotado no titulo - guia GAPE/DR. 200/02. 
o Oficial flesionado. Eel. Enberto do Alneida GuimarSa 

B. UV H. 4.019 - VENDA E Ct*IPRA - Prdtocolo n 37.011 
e1u escritura püblida ic 25 de Ncvembro de 2009, lsvrade no Tabelicnsto 

de None Local, L° 084, fig. 0721076, o proprivério JAIME WINCE, 
alienou par venda 50% dc irnôvel desta rnatr&cula a: 1) Mill,10  .RA, 
brasileiro, cornerciante, RG. 13.695.€84/SSE9F, CEfl. 050.221.318-36, 
casado pelo regime da comunhâo parcial de bans, posterior a Lei n 
6.615/77 corn HARILDA PAGOt1'U JOBA, 	brasileira, 	do 	lar, 	RG. 
17.366.lgg/6S93p, CPFI-W. 114.314.0GB-92, residentee a domiciliados macta 
cidade, a Rua General Osório, if 251; 2) ERIVLDO JORA, brasileiro, 
camerciante, RG. 14.Ul&.564-6/S5F?, C?F1S. O67.084.2OB-l8, casado pelo 
regime de comunhio parcial do hens, posterior a Lei 6.515/77, corn MARIA 
BRRADETE PRIOLLI JURA, brasileira, do lam, RG. 16.236.545/93?5E', C?E&. 
164.061.776-78, residentem e domiciliados nests cidade, a Rue Coronal 

JU 
- . --------1'
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• 	Registro de Imoveis e Anexos 
Comarco de .iardlnOpolis - Estado de Sôo Paulo.  

Marcelo Moreira Marcoljno - Oficial 

REGISTRO GERAL - LIVRO N.° 2 
Le Federal 6.015 de 3111211973 c/c letra

C 

rn 6 	0 Capduio)0(Prov 58189 dOCGJ SP) 

MATRICULA N.° 	FICHA NO 

RO. 41.362.759-7/SSPSP e CPFMF. 354.565.518/02, solteiro, residente 
domiciliado nesta cidade a Rua General Osôrio, no 291 e 4) PEDRO PRIOLLI 
JORA, 	brasileiro, 	cornerciante, 	G. 	41.362.564-3/SSPSP, 	CPFMF. 
349.349.668-03, solteiro, resi  den te orniciliado nesta cidade, a Rua 
Coronel José Teodoro n o  799; pelo pr co certo deL50.000,01D (canto e 

cinqilenta mil reals), pagos anteri rio te ao t  Venal R$ 
163.500,00. 
Jardinôpolis (SP)., aos 28de Dezemb 	d 2009. 
Cotado no titi.ilo - Guia GARE/DR. 237 09, 
Marcelo Moreira Marcolino - Oficial: 

AV. 07/ H. 4.019 - OBIfXO - Protocolo n° 38.447 
Procede-se a presente, para 4car consignado o falecirnento do 
proprietário Luiz Marincek, supra qualificado, ocorrido aos 

27/04/2003, em Ribeirao-. Preto, conforme relata a Certidao expedida 
em 06/05/2003, pelo CRCPN do 1 0  Subdistrito de Ribeirao •Preto, do 
R. 59.942, fis. 004, L° C-215. Dou fé 4 
Jardinópolis ($P), aoth 10 dé Maio do 2017'/ 
Cotado no titulo - Guia Gare/DR. 086/2O7. 
Marcelo Moreira Marcolino - Oficial: 

/ 
R. 081 X. 4.019 - PTItliA/ Protoc 0 n° 38.447 

Palo formal dá .Partilha extraido d9's Autos de Inventário dos bens 
deixados . por falecimento do "de. cujus" Luiz Marincek, CPFMF. 
164.286.338/68, supra noticiado, cujo feito trathitou perante . 0 

Juizo de.. Direito da la  Vara Judicial da Comarca de Jardinópolis, 
Estado de São Paulo, Processo n o  300.01.2003.000438-2100000000--000., 
ordem n o  669/2003, tendo a sentença qua homologou o piano de 
partilM, prolàtada em 04/11/2009, passado em julgado aos 
26/11/2009, 50% do imável desta matricula coube na proporcAo de 25% 
a. viüva meeira c.PHEN LUCIA BRIGLThDORI MRINcEK, brasileira, 

viüva, do iar, RG. 5.946.231/SSPSP e CPFMF. 288.810.778/33, 
residente e domiciliada nesta cidade na rua Américo Sales, n o  881, 
Centro, e 25% a herdeira DANtELLEBINCER DU'XRA, RG. 25.238.650-
4/SSPSP e CPFMF. 199.485.158-97, brasileira ;  Bacharel em Direito, 

casada sob o Regime da comunhao Parcia]. de Bens, posterior a Lei 
6.515/77, corn DANILO NOSCADUTRA, RO. 23.647.071-1/SSPSP a CPFMF. 
249.044.988-52, brasileiro, advogado, residentes e domiciliados 
nesta cidade, a Rua Joaquim Thiago Santana n o  66, Condominio Haras 
Country Village, pelo valor de R$ 16 .000,00. Valor Venal R$ 
163.000,00. Dou fé. 
Jardinópolis (SP), ace 10 de Maio do 20 0 
Cotadb no titulo - Guja Gare/DR. 086/2 1 
Marcelo Moreira Marcolino - Of iciai: 

R. 09/ N. 4.019 - VENDAE CO)$RA - Prooco10 no 39.580 
Peia escritura pblica de 02/07/7010, iavrada no Tabelionato de 

Notas local, L°  088, fls. 253/256, Os proprietários: 1) CARMEN 



LUCIA BRIGLIADORI !4ARINCEK, 2) DANIELLE MARINCEK DUTRA e seu esposo 
DANILO MOSCA DUTRA alienaram por venda, 50% do imóvél desta 
matricula a 01) EN±LXO JORA, brasileiro, comerciante, RG. 
13.595.684/SSPSP e CPFMF. 050.221.318-38, casado pelo regime da 
comuxthao parcial de bens, posterior a Lei n ° 6.515/77, corn MPJRIWA 
PAGOTTO JORA, brasileira, do lar, RG. 17.356.166/SSPSP e CPFMF. 

114.314.008-92, residentes e domiciliados •nësta cidade, a Rua 
General Osório n o  291; 02) ERrThLDO JOP.A, brasileiro, comerciante, 
RG. 14.019.564-6/SSPSP e C?FMF. 057.084.308-18, casado pelo regime 
da comunhao parcial bens, posterior a Lei 6.515/77, corn 1GIBIA 

EERNADETE PRWLLI JORA, brasiJ.eira, do lar, RG. 16.236.545/SSPSF e 
CPFMF. 164.061.778-78, residentes e domiciliadas nests cidade, a 
Rua Coronel Josh' Theodoro, n o  799; 03) ROGEPIO PAGOTTO JOfl, 
brasileiro, comerciante, RG. 41.362.759-7/SSPSP e CPFMF. 
354.565.518-02, solteiro, résidente e domiciliado nesta cidade, a 
Rua General OsOrio, n o  991; 04) PEDRO ERIOLLI JORA, brasileiro, 
comerciante, RG. 41.362.564-3/SSPSP e CPFMF. 349.349.668-03, 
solteiro, residente e domiciliado nests cidade, a Rua Coronel José 
Theodoro n o  799; pelo preço certo de R$ 150.000,00 (canto a. 
cingUenta nil reais), pagos anteriormente so titulo. Valor Venal R$ 

163.500,00. Dou fé. 
Jardinópolis (S?), sos 05 de Agosto de 2010. 
Cotado no titulo - Guia Gare/DR. 144/2010. 
Alessandra Bonn Rodniques - OficialaSubstituta: 

CERTIDlO 

CERTIFIC0 flNZ114ENTE quo do presente matrioula, 
Nods Maio Consta, alásn do que jA foi relatado 

nesta certidac, sendo oópia C reproducio auten-
ticada fioha a quo so refers, expedida em 

forms reprográfica nos torsos dos 1" do art 
19 do Lei 6.015 do 31 do desemerobro do 1.973. 

Doii fS. 

Ultimo ato: R. 09 

JAPDINOPOLX$, 13 DI JUN10 DE 

EVENTtJAIS CUSTAS 0 EMOLU}4ENTOS 
CONSTI.M DO RECIBO 

Pedido no 38430 - Valor do certidSo: 53,78 
Einitida as 11:28:07 - Relaçio no 112/2019 

VaIDADE DA cERTIDAO: 30 DIM 
Para efeitos exolusivanente Notariais 

(Item 15, 	cap. XIV dos Norxnas do Servico) 
SILO: 1198183C3000000000724219V 



Prefeitura Municipal de JardinOpolis-SP 
Praça Dr. Mérlo Lins, 150— 14.680-000 

CNPJ/MF 44.229.821/0001-70 

IERaA CA MMGA 

PROT000LO No 2858/2019 

REQUERENTE: EMILIO JORA 

OBJETO: INDENIZAçAO PELA CONCESSAO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA DE 
PASSAGEM SUBTERRANEA DE REDE DE ESGOTO NA PROPRIEDADE PARTICULAR 

A 
Secretaria de Obras: 

Para emitir parecer acerca do pedido indenizaçäo pela concessäo de servidão 
administrativa de passagem subterrânea de rede de esgoto na propriedade particular do 
requerente, que sugere pagamento por meio de daçäo em pagamento de divida de 
lançamento de água, além dos elementos contidos no expediente, queira informar sobre 0 

ocorrido, trazendo, inclusive, memorial descritivo da area cedida para tubulaçäo da rede de 
esgoto, com todas as especificaçOes e preço por metro quadrado da area servida. 

As informaçoes solicitadas são de fundamental importância para possibilitar 
elaboraçao de projeto de lei. 

cia Silva 
ridico 
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•HEFEITURA MUNICIPAL DE JARDING[ H .3 
	

Pagina: 1/1 

Estado de São Paulo 	
Die: 24I09/2019 

Situacao do Coniribuinte - Valores Atualizados ate 24/09/2019 	
SONIA 

Contribuinte 91657 	IRMAOS JORA LTDA- EPP 

Dividas não Parceladas 

	

Valor Expressos em 	 I 
Divide SituacSo 	Ano Receita 	tivro/Folha/Pos Certidao Exec. 	Historico 

	
Data Vcto 	Valor Devido Correçao 

	
Juros 	Multa 	Texas 	 Total 

ImOvel 0000891473 - 7 00070.0000-0000-000 

927460Aberla 2017/09 2100 -AG/Es 18/181/6 

927461 Aberta 2017110 2100-AG/ES 18/18117 

927462Aberta 2017/I1 2100-AG/ES 18/18118 

956337Aberta 2017/12 2100-AG/Es 

956338 Aberta 2018/01 2100 -AG/ES 

958339 Aberta 2018102 2100 -AG/Es 

958340Aberta 2018103 2100-AG/ES 

958341 Aberta 2018/04 2100 -AG/ES 

956342 Aberla 2018/05 2100- AG/ES 

958343Aber1a 2018106 2100-AG/ES 

958344Aberta 2018/07 2100-AG/ES 

958345Aberta 2018/08 2100 -AG/ES 

956346 Aberta 2016/09 2100 -AG/ES 

958347Aberta 2018/10 2100-AG/ES 

958348 Aberta 2018/I1 2100 -AG/ES 

Lograrlouro: Rua BONIFACIO MANHA, 01052 Quadra/Lote/ 

Näo Matricula 103493 més ref 09 24/10/2017 

We MaIricula 103493 mes ref 10 24/11/2017 

NSa Matricula 1034931145 ref II 22/1212017 

NS0 Matricula 03536-4 Més ref 12 Ligaçao anterior 103493 19/0112018 

NSa Matricula 038364 l9es of OlLigaçao anterior 103493 20102/2018 

NSo Matricula 038364 We ref 02 Ligaçao anterior 103493 20/03/2018 

NSo Matricula 038364 We ref 03 Ligacao anterior 103493 24/0412018 

NSo Matricula 03836-4 Met ref 04 Ligacao anterior 103493 24/05/2018 

NSo Matricula 03836-4 Mês ref 05 Liqaçao anterior 103493 20/06/2018 

NSo Matricula 03836-4 Ws ref 06 Ligaçao anterior 103493 	- 30107/2018 

NSo Malricula 03836-4 Mea ref 07 Ligaçao anterior 103493 22/08/2018 

NSo Matricula 03836-4 Ws ref 08 Ligaçao anterior 103493 19/09/2018 

NSo Matricula 03536-4 Met ref 09 Ligaçao anterior 103493 19110/2018 

NSo Matricula 038364 Met ref 10 Ligacao anterior 103493 22/1112018 

NSa Matricula 038364 Met ref 11 Ligaçâo anterior 103493 20/12/2018 

Total Aberto: 

Bloco: Apto: 	Bairro: 

35,92 2,46 8,94 0,76 2,40 50,48 

1.925,76 123,97 456,63 40,98 127,37 2,674.71 

4635 2,98 10,52 0,97 3,04 63,86 

1,836.30 109,65 397,21 38,91 119,10 2.501,17 

780,79 44,72 159,70 16,50 50,09 1.051,80 

707,01 39,15 137,40 14,91 44,92 943,39 

36,93 2,02 6,70 0,76 2,32 48,73 

1.032,16 54,11 176,51 21,72 64,23 1.348,73 

1.188,90 56,97 191,25 24,91 73,10 1.535,13 

640,02 21,21 92,68 13,21 38,36 805,48 

795,77 24,33 108,68 16,38 47,26 992,42 

849,36 25,97 107,84 17,50 50,03 1.050,70 

721,51 19,83 83,93 14,82 42,00 88.2,09 

834,17 19,51 86,98 17.06 47,89 1.005,61 

799,79 20,76 75,95 16,40 45,65 958,55 

12.230,74 	567,64 	2.100,92 	255,79 	757,75 	15.912,84 



PREF MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
•PRAcA DR MARIO LINS, 150- CENTRO 

	
Listagem de débitos 

CNPJ: 00.000.000I0001-00 

JARDINOPOLIS - SP 

24,09/2/ic) 
	

24/09(2019 

Usuário: 	IRMAOS JORA LTDA -EPP. 

CNPJ: 	45230257000178 	Cod. Iigacâo: 	03836-4 

: 	Efldereço: 

Mapa cadastral : 

RUA BONIFACIO MANHA, 1052 - PASSALAQUA 

09-2-02150 

• 	 g- 	Orlgom NüniOroda guia 	Pamela Valor 	I  Vencto IPrwcorIPreviur  IPrevmuII Prey hon I Vt. corrjg. 	Vt renog I  Cons fat I  LeituraeOc.l  Dt. leitura I Dt. fat. Dt. emiss. 

CC..1.2/2018 03836.12018-9 	 - 855.31 25101/2019 . 	 - 	 - - 	 855,31 	 - 000000167 000002543-01 14101/2019 21/01/2019 21/01/2019 

CC-01/2019 	2: 	;. .03836.012019-0 	 - 869,6227102/2019 -, 	-:: 	- - 	 869,62 	2 .'Y 000000169 000002712-00 18102/2019 19/02/2019 19102/2019 

00.02/2019 03836.022019-8 	 - 924,17 29/03/2019 .- 	 - 	 - - 	 . ':921,77 	 - 000000164 000002876-31 21103/2019 22/0312019 2210312019 

CC 	0312019 .03836.032019-6 	 - .571,13 17/04/2019 -. 	 - - 	 571,13 H' 	- 000000106 000002962-00 10104/2019 11/0412019 11/0412019 

CC -04/2019 	. 03836.0420194 	. 856,56 224105/2019 - 	
._ - 	 856,56 	. 	 - 000000156 000003138-00 14105/2019 16/0512019 1610512019 

CC -05/2019 	.: 	...
. 03836.052019-1 783.95 2110612019 .z. - 	 783,95 000000142 00000328000 12/0612019 13/0612019 13/0612019 

CC -06/2019 03836.062019-9 	........ . 	 817,38 26107/2019 - 	
- 

:., - 	 : 	 :817,38 	. 	 - 000000148 000003428-00 1510712019 17/0712019 17107/2019 

CC.- 070019 03836.072019-7 	.. 	- 	 . 91'2,8526/08/2019 - 	 -.•., 	- - 	 .9j5 	.. 	- 000000163 000003591 -01 19108/2019 19/0812019 19/08/2019 

CC -08/2019 03836.082019-5 	-. 842,45 27/09/2019 - 	 - 	 - . 	 - 	 . 	 .1'842,45 	. . 	 - 000000151 00000374224 13/09/2019 18/0912019 18/09/2019 

9 Total: 7.431,02 - 	 - 	 - - 	 7.431,02 	 - 

• 2 •  

.2 
Páq. I 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços PUblicos 

Praça Dr. Mario Lins no 150— CEP: 14.680-000 - JardinOpolis/SP 
JADINóPOLISSP 	Tel.: (16) 3690.2939 - Fax: (16) 3690.2940 - engenharia(flardin000lis.sD.gov.br  

JardinOpolis, 04 de julho de 2019. 

OfIcio SEOPS - N° 73412019. 

Referencia - Protocolo n° 2858/2018 - Sr. Emilio Jora. 

limo. Sr. 
Dr. Aparecido Carlos da Silva 
Procurador Juridico 
Prefeitura Municipal de 
Jardinópolis - SP. 

Prezado Senhor, 

Venho através deste encaminhar, corn referenda 80 processo sob nUmero de 

protocolo acirna referenciado, o croqui e a descriçao da faixa de servidao onde se encontra 

instalada duas redes de esgoto da Prefeitura Municipal na area da Matricula n° 4.019 do 

Cartório de Registros e Imôveis e Anexos da Comarca de JardinOpolis Estado de São Paulo, 

de propriedade do Sr. Emilio Jora. 

Sendo so o que se apresenta para o momento, reitero protestos de elevada estima e 

consideraçao. 

E$° Civil Rafael Henrique Càstaldini 
Crea-SP no 5069474840 

Secretârio Municipal de Obras e Serviços PUblicos 

Oficio SEOPS no 73412019- Página 1 del 



MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: Area de Servidão Rede de Esgoto 

Proprietário: Emilio Jora 

Matricula N. 4.019 do Cartãrio de Registros de lmôveis e Anexos da Comarca de 

Jardinópolis Estado de São Paulo. 

Descrição: 

"Tern inicio no ponto 01 cravado na Rua Sarni Jabour a 4,97 metros da divisa corn lrmãos 

Jora, deste segue em linha reta ate a ponto 02, corn 4,00 metros, confrontando nesta parte 

corn a Rua Sami Jabour, deste vira a direita e segue em linha reta ate a ponto 03, corn a 

distância de 236,80 metros, deste vira a esquerda e segue em linha reta ate o ponto 04, 

corn a distância de 103,21 metros, confrontando nesta parte corn a area da matricula 4.019, 

vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 05 corn a distância de 4,80 metros, 

confrontando nesta parte corn a Rua Atilio Signorini, deste vira a direita e segue em linha 

reta ate o ponto 06, corn a distância de 106,81 metros, deste deflete a esquerda e segue 

em linha reta ate o ponto 07, corn a distância de 11,82 metros confrontando nesta parte 

corn a area da matricula 4.019, deste vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 08 

corn a distância de 4,03 metros, controntando néssa parte corn o sitio Miyahara, deste vira 

a direita e segue em linha reta ate o ponto 9, corn a distância de 8,92 metros, vira a 
esquerda e segue em linha reta ate o ponto 01 corn a distância de 235,44 metros, 

confrontando nesta parte corn a áreada matricula 4.019, local onde teve inicio e tim essa 

descrição perfazendo uma area de 1414,08 metros quadrados." 

Crea-SP 5069474840 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

Objeto: Area de Servidao Rede de Esgoto 

Proprietârio: Emilio Jora 

Matricula N. 4.019 do Cartório de Registros de Imóveis e Anexos da Comarca de 

Jardinopolis Estado de São Paulo. 

Descriçao: 

"Tern inicio no ponto 01 cravado na Rua Sami Jabour a 4,97 metros da divisa corn lrmaos 

Jora, deste segue em linha reta ate o ponto 02, corn 4,00 metros, confrontando nesta pane 

corn a Rua Sami Jabour, deste vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 03, corn a 

distãncia de 236,80 metros, deste vira a esquerda e segue em linha reta ate o ponto 04, 

corn a distancia de 103,21 metros, confrontando nesta parte com a area da matricula 4.019, 

vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 05 corn a distáncia de 4,80 metros, 

confrontando nesta parte corn a Rua Atilio Signorini, deste vira a direita e segue em linha 

reta ate o ponto 06, corn a distância de 106,81 metros, deste deflete a esquerda e segue 

em linha reta ate o ponto 07, com a distância de 11,82 metros confrontando nesta parte 

corn a area da matricula 4.019, deste vira a direita e segue em linha reta ate o ponto 08 

corn a distância de 4,03 metros, confrontando nessa parte com o sitlo Miyahara, deste vira 

A direita e segue em linha reta ate o ponto 9, corn a distância de 8,92 metros, vira a 
esquerda e segue em linha reta ate o ponto 01 com a distância de 235,44 metros, 

confrontando nesta parte corn a area da matricula 4.019, local onde teve inicio e fim essa 

descrição perfazendo uma area de 1414,08 metros quadrados." 

Crea-SP  
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Comprovarite do lnscriçào ode Situacão Cadastral 

fl 	REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERODEIN$CRIcAO 	 COMPROVANTE DE INscRIçAo E DE sITuAçAo DATA DEABERTURA 

45.230.257/0001-78 	 27/08/1973 I 	 I MATRIZ 	 CADASTRAL  

NOME EMPRESARIAL 

IRMAOS JORA LTDA 

TITLJLO DC ESTADELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

IRMAOSJORA 
PORTE 

ME 

CODISO E DESCRIçAO DA AT]VIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

46.33-8-01 - Comércio atacadista de truths, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 

CODIGO E DESCRIçAO DAS A11VIDADES ECONOMICAS SECLJNDARIAS 	 - 

47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 
46.32-0-01 - Comercio atacadista do cereals 0 leguminosas beneficiados 
47.29-6-99 - Comercio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimenticios não 
especificados anteriormente 
46.32-0-03 - Comercio atacadista do coreais e leguminosas bonoficiados, farinhas, amidos a feculas, corn atividade de 
fracionamento e acondicionamento associada 

CODIGO E DESCRIQAO DA NATUREZA JLIRIDICA 

206-2 - Sociedade Empresãria Limitada 

NUMERO 	COMPLEMENTO 

1052 

MIJMICIPIO 	 UF 

JARDINOPOLIS 	 I SP 

LOGRADOURO 

R BONIFACIO MANIlA 

CEP 

14.680-000 
BAIRROIDISTRITO 

RESIDENCIAL PITEIRA 

ENDERECO ELETRONICO 

DIEJOSIcTERRA.COM.BR  
TELEFONE 

(16) 3638-4848/(16) 3638-7565 

I ENTEFEOERATIVORESPONSAVEL(EFR) 

SITuAçA0 CACASTRAL 

ATIVA 11 10103/2001 
DATA DA srwAçAo CADASTRAL 

MOTIVO DE SITUAQAO CADASTRAL 

SITUAQAO ESPECIAL 
*** 

DATA DA SITUAQAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instruçäo Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2410912019 as 10:15:15 (data e hors de Brasilia). 
	

Pâgina: Ill 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/CnpjrevaConprovante.asp 	 1/1 
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Consulta Quadro do Socios e Administradores 

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - OSA 

QSA 

CNN: 	 45.230.25710001-78 
NOME EMPRESARIAL: IRMAOS JORA LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	R$ 40.00000 (Quarenla mil reais) 

0 Quadro do Sécios e Adniinistradores(QSA) constante da base do dM105 do Cadastro Nacional do Pessoa Juridica (CNPJ) e o segtiinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	PEDRO PRIOLLI JORA 

Quallflcação: 	 49-Soco-Administrador 

NornelNome Enipresarial: 	ROGERIO PAGOTTO JORA 

Qualificação: 	 49-S6cio-Administrador 

Para informaçOos relativas a participaçSo no QSA, acessar o E-CAC corn certiticado digital ou comparecer a urra unidade da RFB. 

Eniitido no die 2410912019 as 10:15 (data charade Brasilia). 

https://www.receita.fazenda.gov . br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp 	 ill 
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Cornprovarite de lnsthçao e de Situacão Cadastral 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

fl 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JIJRiDICA 

NUMERODEINSCRIQAO I 	

I 
COMPROVANTE DE INscRIçAo E DE srruAçAo DATA DEARERTURA 

45.230.257/0001-78 	I 	 27/0811973 
MATRIZ 	 I 	 CADASTRAL  

NOME EMPRESARIAL 
IRMAOS JORA LTDA 

TITLILO DO ESTABELECIMENTO (NONE DE FANTASIA) 
IRMAOSJORA 

PORTE 
ME 

CONGO F DESCRIcAO DA ATIV1DADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.33-8-01 - Comercio atacadista de frutas, verduras, raizes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos 

CODIGO F DESCRIQAO DAS A11VIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
47.24-5-00 - Comercio varejista do hortifrutigranjeiros 
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereals e leguminosas beneficiados 
47-29-6-99 - Comèrcio varejista do produtos alimonticios em geral ou especializado am produtos alimenticios nao 
especificados anteriormente 
46.32-0-03- Comerelo atacadista de cereals a leguminosas beneficiados, farinlias, amidos 0 féculas, corn atividade de 
fracionaniento e acondicionamento associada 

CODIGO E OESCRIcAO DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

NUMERO 	COMPLEMENTO 
1052 

MLJMICIPIO 	 hF 
JARDINOPOLIS 	 Isp 

LOGRADOURO 
R BONIFACIO MANHA 

CEP 
14.680-000 

BAIRRO/DISTRITO 
RESIDENCIAL PITEIRA 

ENDEREQO ELETRONICO 

DIEJOSI@TERRA.COM.BR  
TELEFONE 
(16)3638-4848/(16) 3638-7565 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

srruAcAO CADASTRAL 
AT! VA 

DATA OA 5ITUAçAO CADASTRAL 
10103/2001 

MOTIVO CE SITUAQAO CADASTRAL 

SITUAcAO ESPECIAL DATA DA SITUAQAO ESPECIAL 

Aprovado pela Instruçao Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 2410912019 as 10:16:15 (data e hora de Brasilia). 	 Pégina: Ill 

https://ww.receita.fazenda.gov.brJPessoaJuridica/CNpJ/CnpjrevafCnpjrevaComprovanteasp 	 1/1 
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Consulta Quadro de Socios a Administradores - OSA 

Consulta Quadro do Sôcios e Administradores - QSA 

CNPJ: 	 45.230.25710001-78 
NOME EMPRESARIAL: IRMAOS JORA LTDA 
CAPITAL SOCIAL: 	R$ 40.000,00 (Quarenta mil reals) 

0 Quadro de Socios e Administradores(QSA) constants da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) e 0 seguinte: 

Nome/Nome Empresarial: 	PEDRO PRIOLLI JORA 

Qualificação: 	 49-SOcio-Adrninistrador 

Name/Home Empresarial: 	ROGERIO PACO1TO JORA 

Qualificação: 	 49-Sacio-Adminisfrador 

Pam informaçoes relatives I participaçIo no QSA, acessar 0 E-CAC corn certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB. 

Emitido no die 24/0912019 Is 10:15 (data chore de Brasilia). 

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridicaJCNPJ/onpjreva/Cnpjreva_qsa.asp 	 1/1 
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EXMO. 	SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS - S. P. 

EMILIO JORA, brasileiro, casado, portador do RG n 2  13.595.684-5, CPF n9 050.221.3 

38, residente e dorniciliado a Rua General Osório, nQ 291, Vila Paulista, proprietário 

uma terreno que faz divisa coma Rua Bofinácio Manha, n9 1052, vizinho do Desdobro 

Edson de Oliveira e, nestas condiçôes, venho ate a presença tie Vossa Excelência 

descrever que na administraçäo anterior cedi uma parte do meu terreno para que a 

Prefeitura Municipal de JardinOpolis pudesse executar a Galeria de Agua Pluvial e a 

Rede Coletora de Esgoto e em contrapartida eu teria isençâo de pagamento da taxa de 

água em funçao de ter doado a referida area aô poder püblico municipal. 

Acrescento ainda que na época o Secretário de Obras era o Engenheiro Civil - Jorge 

Saquy Sobrinho, e presenciou este acordo com o Prefeito Municipal Senhor José 

Antonio Jacomini. 

Esperando contar com o deferimento por parte de Vossa Senhoria espero uma 

manifestação através da administraçao para que possamos regularizar este acordo 

corn a administraçao pUblica municipal! 

Atenciosamente, 	 E 	
c( o 

( 	

y 	 ". -a 	

t q 

Emilio Jora  

9k5ksM8'4-s 	
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- 	 . - 


