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 EDITAL 
 

EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. PRAZO 30 (TRINTA) 

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

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

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

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

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

CENTRO – Quadra 06, sendo que o perímetro abrangido pela demarcação/regularização 

é a seguinte: 
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Lote: 01          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 18   

Área do imóvel:  137,69 m²  

 

Ocupante identificado:  LEONARDO PEREIRA DA ROCHA 

 

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

Norte:7.949.398,627m, Leste:541.999,493m e seguindo no azimute 356°04'34" numa 

distância de 22.69 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 106°15'28" e seguindo divisa com Lote-2 numa 

distância de 6.31 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 94°49'28" 

e seguindo divisa com Lote-2 numa distância de 4.87 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 200°15'18" e seguindo divisa com GROTA numa 

distância de 22.27 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

284°50'35" e seguindo divisa com RUA JOÃO DE PAIVA numa distância de 1.71 metros 

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

 

 

Lote: 02         Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 42   

Área do imóvel:  119,61 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.421,259m, Leste:541.997,940m e seguindo no azimute 3°37'05" numa 

distância de 11.00 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 115°28'35" e seguindo divisa com Lote-3 numa 

distância de 7.29 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

112°18'47" e seguindo divisa com Lote-3 numa distância de 7.28 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 203°04'54" e seguindo divisa com GROTA numa 

distância de 7.88 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

274°49'28" e seguindo divisa com Lote-1 numa distância de 4.87 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 286°15'28" e seguindo divisa com Lote-1 numa 

distância de 6.31 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 03          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 68   

Área do imóvel:  517,98 m²  

 

Ocupante identificado:  WILLIAN SOUZA GOMES 

 

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

Norte:7.949.432,234m, Leste:541.998,634m e seguindo no azimute 5°00'40" numa 

distância de 19.76 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 97°33'55" e seguindo divisa com Lote-4 numa 

distância de 27.19 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

190°03'23" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 10.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 228°16'27" e seguindo divisa com GROTA 

numa distância de 18.26 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 
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292°18'47" e seguindo divisa com Lote-2 numa distância de 7.28 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 295°28'35" e seguindo divisa com Lote-2 numa 

distância de 7.29 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 04           Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 70   

Área do imóvel:  329,63 m²  

 

Ocupante identificado:  EDIMAR MAGALHÃES LEITE  

 

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

Norte:7.949.451,913m, Leste:542.000,360m e seguindo no azimute 4°09'52" numa 

distância de 12.50 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 100°04'08" e seguindo divisa com Lote-5 numa 

distância de 28.45 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

190°03'23" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 11.25 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 277°33'55" e seguindo divisa com Lote-3 

numa distância de 27.19 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 05          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 90   

Área do imóvel:  371,09 m²  

 

Ocupante identificado:  MARIA MARLENE DE SOUZA 

 

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

Norte:7.949.464,380m, Leste:542.001,267m e seguindo no azimute 4°09'52" numa 

distância de 12.30 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 97°45'41" e seguindo divisa com Lote-6 numa 

distância de 27.54 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

145°06'46" e seguindo divisa com Lote-6 numa distância de 3.10 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 190°03'23" e seguindo divisa com GROTA numa 

distância de 11.15 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

280°04'08" e seguindo divisa com Lote-4 numa distância de 28.45 metros vamos ao ponto 

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

 

 

Lote: 06         Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 96   

Área do imóvel:  521,15 m²  

 

Ocupante identificado: ZELIA PEREIRA  

 

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

Norte:7.949.476,648m, Leste:542.002,161m e seguindo no azimute 2°43'58" numa 

distância de 15.56 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 98°10'40" e seguindo divisa com Lote-7 numa 

distância de 35.02 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 
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186°00'11" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 7.54 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 210°46'21" e seguindo divisa com GROTA 

numa distância de 10.85 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

325°06'46" e seguindo divisa com Lote-5 numa distância de 3.10 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 277°45'41" e seguindo divisa com Lote-5 numa 

distância de 27.54 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 07          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 404   

Área do imóvel:  818,73 m²  

 

Ocupante identificado:  ZELIA PEREIRA 

 

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

Norte:7.949.492,185m, Leste:542.002,902m e seguindo no azimute 4°50'55" numa 

distância de 21.34 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 88°44'19" e seguindo divisa com Lote-8 numa 

distância de 29.93 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

159°53'42" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 13.03 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 186°00'11" e seguindo divisa com GROTA 

numa distância de 14.75 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

278°10'40" e seguindo divisa com Lote-6 numa distância de 35.02 metros vamos ao ponto 

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

 

 

Lote: 08           Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 74  

Área do imóvel:  387,24 m²  

 

Ocupante identificado:  SEBASTIÃO DE FREITAS MATOS 

 

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

Norte:7.949.513,447m, Leste:542.004,706m e seguindo no azimute 3°39'17" numa 

distância de 12.98 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 89°17'07" e seguindo divisa com Lote-9 numa 

distância de 30.63 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

186°53'12" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 12.77 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 268°44'19" e seguindo divisa com Lote-7 

numa distância de 29.93 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 
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Lote: 09          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 89   

Área do imóvel:  840,72 m²  

 

Ocupante identificado:  ERLANO ALVES LEITE  

 

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

Norte:7.949.526,397m, Leste:542.005,533m e seguindo no azimute 3°25'36" numa 

distância de 27.15 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 89°47'22" e seguindo divisa com Lote-10 numa 

distância de 30.45 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

177°53'40" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 14.50 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 189°05'40" e seguindo divisa com Lote-15 

numa distância de 12.50 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

269°17'07" e seguindo divisa com Lote-8 numa distância de 30.63 metros vamos ao ponto 

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

 

 

Lote: 10         Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 98   

Área do imóvel:  511,37 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.553,500m, Leste:542.007,156m e seguindo no azimute 358°44'31" numa 

distância de 17.35 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 90°38'22" e seguindo divisa com Lote-11 numa 

distância de 29.21 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

174°08'25" e seguindo divisa com Lote-14 numa distância de 8.69 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 174°57'31" e seguindo divisa com Lote-15 numa 

distância de 8.30 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

269°47'22" e seguindo divisa com Lote-9 numa distância de 30.45 metros vamos ao ponto 

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

 

 

Lote: 11          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 108   

Área do imóvel:  356,25 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.570,849m, Leste:542.006,775m e seguindo no azimute 358°28'25" numa 

distância de 13.39 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 91°10'24" e seguindo divisa com Lote-12 numa 

distância de 22.94 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

155°15'25" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 2.16 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 81°01'44" e seguindo divisa com Lote-12 numa 

distância de 1.85 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

161°21'47" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 12.20 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 270°38'22" e seguindo divisa com Lote-10 
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numa distância de 29.21 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 12           Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 424   

Área do imóvel:  826,14 m²  

 

Ocupante identificado:  JOSÉ PEREIRA DA ROCHA 

 

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

Norte:7.949.584,231m, Leste:542.006,418m e seguindo no azimute 358°28'25" numa 

distância de 22.70 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 100°53'21" e seguindo divisa com Lote-13 numa 

distância de 16.35 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

39°23'44" e seguindo divisa com Lote-13 numa distância de 6.50 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 139°23'30" e seguindo divisa com RUA MAJOR 

SALVO numa distância de 35.23 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no 

azimute 228°08'27" e seguindo divisa com Lote-14 numa distância de 17.37 metros 

vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 341°21'47" e seguindo divisa com 

Lote-11 numa distância de 12.20 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no 

azimute 261°01'44" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 1.85 metros vamos 

ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 335°15'25" e seguindo divisa com Lote-

11 numa distância de 2.16 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

271°10'24" e seguindo divisa com Lote-11 numa distância de 22.94 metros vamos ao 

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

 

 

Lote: 13          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 428   

Área do imóvel:  283,52 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.606,923m, Leste:542.005,814m e seguindo no azimute 1°50'60" numa 

distância de 20.20 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 90°03'51" e seguindo divisa com RUA MAJOR 

SALVO numa distância de 3.70 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no 

azimute 139°03'55" e seguindo divisa com RUA MAJOR SALVO numa distância de 

24.16 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 219°23'44" e 

seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 6.50 metros vamos ao ponto 04; 

deflexionando à direita no azimute 280°53'21" e seguindo divisa com Lote-12 numa 

distância de 16.35 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 
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Lote: 14         Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, S/N   

Área do imóvel:  148,52 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.582,115m, Leste:542.048,923m e seguindo no azimute 139°41'51" numa 

distância de 7.86 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 230°16'20" e seguindo divisa com Lote-15 numa distância de 22.28 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 354°08'25" e seguindo 

divisa com Lote-10 numa distância de 8.69 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 48°08'27" e seguindo divisa com Lote-12 numa distância de 17.37 

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

 

 

Lote: 15          Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, S/N   

Área do imóvel:  988,53 m²  

 

Ocupante identificado:  ZELIA PEREIRA 

 

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

Norte:7.949.576,120m, Leste:542.054,008m e seguindo no azimute 139°41'51" numa 

distância de 25.55 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 219°29'02" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 38.33 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 268°26'31" e seguindo 

divisa com GROTA numa distância de 10.01 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 9°05'40" e seguindo divisa com Lote-9 numa distância de 12.50 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 357°53'40" e seguindo 

divisa com Lote-9 numa distância de 14.50 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 354°57'31" e seguindo divisa com Lote-10 numa distância de 8.30 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 50°16'20" e seguindo 

divisa com Lote-14 numa distância de 22.28 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

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

Área do imóvel:  2235,45 m²  

 

Ocupante identificado:  LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

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

Norte:7.949.556,634m, Leste:542.070,534m e seguindo no azimute 137°02'25" numa 

distância de 36.64 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 230°50'20" e seguindo divisa com Lote-17 numa distância de 13.64 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 208°55'43" e seguindo 

divisa com Lote-17 numa distância de 13.77 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 217°25'40" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 49.00 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 299°57'08" e seguindo 

divisa com Lote-27 numa distância de 8.20 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 
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direita no azimute 5°10'46" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 52.93 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 39°29'02" e seguindo 

divisa com Lote-15 numa distância de 38.33 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 17          Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, Nº 231   

Área do imóvel:  639,78 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.529,817m, Leste:542.095,506m e seguindo no azimute 140°44'11" numa 

distância de 30.34 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 225°51'27" e seguindo divisa com Lote-18 numa distância de 14.88 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 297°06'34" e seguindo 

divisa com Lote-18 numa distância de 28.94 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 28°55'43" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 13.77 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 50°50'20" e seguindo 

divisa com Lote-16 numa distância de 13.64 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 18         Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, Nº 191   

Área do imóvel:  2633,44 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.506,330m, Leste:542.114,705m e seguindo no azimute 139°42'55" numa 

distância de 21.20 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 222°53'54" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 57.96 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 299°06'53" e seguindo 

divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 29.03 metros vamos ao ponto 03; 

deflexionando à direita no azimute 299°06'53" e seguindo divisa com Lote-27 numa 

distância de 17.30 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

37°25'40" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 49.00 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 117°06'34" e seguindo divisa com Lote-17 numa 

distância de 28.94 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

45°51'27" e seguindo divisa com Lote-17 numa distância de 14.88 metros vamos ao ponto 

0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 19          Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, Nº 145   

Área do imóvel:  867,52 m²  

 

Ocupante identificado:  MARIA JOSÉ DA SILVA MOURA 

 

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

Norte:7.949.490,161m, Leste:542.128,410m e seguindo no azimute 141°10'11" numa 

distância de 12.55 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 217°28'17" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 35.98 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 217°23'17" e seguindo 

divisa com Lote-23 numa distância de 5.70 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 217°17'39" e seguindo divisa com Lote-24 numa distância de 15.72 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 316°02'05" e seguindo 

divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 17.93 metros vamos ao ponto 05; 

deflexionando à direita no azimute 42°53'54" e seguindo divisa com Lote-18 numa 

distância de 57.96 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 20           Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, Nº 141   

Área do imóvel:  461,58 m²  

 

Ocupante identificado:  HELENA LUIZA PEREIRA DIAS 

 

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

Norte:7.949.480,386m, Leste:542.136,278m e seguindo no azimute 141°05'47" numa 

distância de 15.80 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 227°01'52" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 6.70 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 137°01'52" e seguindo 

divisa com Lote-21 numa distância de 1.35 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à 

direita no azimute 227°05'58" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 6.75 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 208°15'33" e seguindo 

divisa com Lote-21 numa distância de 8.42 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à 

direita no azimute 301°31'54" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 5.72 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 211°31'54" e seguindo 

divisa com Lote-23 numa distância de 8.82 metros vamos ao ponto 07; deflexionando à 

direita no azimute 301°47'58" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 11.07 

metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 37°28'17" e seguindo 

divisa com Lote-19 numa distância de 35.98 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 21          Endereço do imóvel: Rua: Major Salvo, Nº 115/115A   

Área do imóvel:  214,60 m²  

 

Ocupante identificado:  ROSEMERY DIAS 

 

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

Norte:7.949.468,090m, Leste:542.146,201m e seguindo no azimute 141°05'47" numa 

distância de 9.42 metros com RUA MAJOR SALVO vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 208°15'57" e seguindo divisa com RUA JOSEFINO VITAL DO 

REGO numa distância de 5.15 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no 

azimute 212°35'38" e seguindo divisa com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO numa 

distância de 13.43 metros vamos ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 

301°31'54" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 10.75 metros vamos ao 

ponto 04; deflexionando à direita no azimute 28°15'33" e seguindo divisa com Lote-20 

numa distância de 8.42 metros vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 

47°05'58" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 6.75 metros vamos ao ponto 

06; deflexionando à direita no azimute 317°01'52" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 1.35 metros vamos ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 47°01'52" 

e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 6.70 metros vamos ao ponto 0=PP, 

fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 23         Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 65   

Área do imóvel:  303,70 m²  

 

Ocupante identificado:  PAULO HENRIQUE PEREIRA DIAS 

 

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

Norte:7.949.444,901m, Leste:542.142,442m e seguindo no azimute 212°35'38" numa 

distância de 14.71 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 302°05'22" e seguindo divisa com Lote-24 numa 

distância de 27.85 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

37°23'17" e seguindo divisa com Lote-19 numa distância de 5.70 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 121°47'58" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 11.07 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

31°31'54" e seguindo divisa com Lote-20 numa distância de 8.82 metros vamos ao ponto 

05; deflexionando à direita no azimute 121°31'54" e seguindo divisa com Lote-20 numa 

distância de 5.72 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

121°31'54" e seguindo divisa com Lote-21 numa distância de 10.75 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 24          Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, S/N   

Área do imóvel:  225,39 m²  

 

Ocupante identificado:   LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

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

Norte:7.949.432,507m, Leste:542.134,518m e seguindo no azimute 209°07'25" numa 

distância de 3.02 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 302°06'45" e seguindo divisa com Lote-25 numa 

distância de 17.68 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

229°04'17" e seguindo divisa com Lote-25 numa distância de 11.00 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 216°45'15" e seguindo divisa com Lote-26 

numa distância de 7.80 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

337°39'18" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 9.71 metros 

vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 37°17'39" e seguindo divisa com 

Lote-19 numa distância de 15.72 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no 

azimute 122°05'22" e seguindo divisa com Lote-23 numa distância de 27.85 metros 

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

 

 

Lote: 25           Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 55   

Área do imóvel:  220,30 m²  

 

Ocupante identificado:   JOVINA PEREIRA RAMOS LEITE 

 

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

Norte:7.949.429,871m, Leste:542.133,049m e seguindo no azimute 210°18'31" numa 

distância de 12.00 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 306°04'27" e seguindo divisa com Lote-26 numa 

distância de 21.32 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

49°04'17" e seguindo divisa com Lote-24 numa distância de 11.00 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 122°06'45" e seguindo divisa com Lote-24 numa 

distância de 17.68 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 26          Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 75A   

Área do imóvel:  110,99 m²  

 

Ocupante identificado:   ADELVONE CELESTINO BATISTA 

 

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

Norte:7.949.419,511m, Leste:542.126,993m e seguindo no azimute 212°05'50" numa 

distância de 3.23 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 305°43'14" e seguindo divisa com Lote-26A numa 

distância de 12.73 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

217°46'46" e seguindo divisa com Lote-26A numa distância de 4.72 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 307°31'27" e seguindo divisa com ÁREA 

DE ACESSO numa distância de 8.77 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita 
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no azimute 36°45'15" e seguindo divisa com Lote-24 numa distância de 7.80 metros 

vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 126°04'27" e seguindo divisa com 

Lote-25 numa distância de 21.32 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 26A         Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 75   

Área do imóvel:  63,87 m²  

 

Ocupante identificado:  GERALDO MAGELA LUCIO 

 

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

Norte:7.949.416,771m, Leste:542.125,275m e seguindo no azimute 212°05'50" numa 

distância de 5.14 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 307°31'27" e seguindo divisa com ÁREA DE 

ACESSO numa distância de 13.23 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no 

azimute 37°46'46" e seguindo divisa com Lote-26 numa distância de 4.72 metros vamos 

ao ponto 03; deflexionando à direita no azimute 125°43'14" e seguindo divisa com Lote-

26 numa distância de 12.73 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 27          Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, S/N 

Área do imóvel:  321,71 m²  

 

Ocupante identificado:  MARIA HELENA DE FREITAS 

 

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

Norte:7.949.461,823m, Leste:542.063,598m e seguindo no azimute 212°01'30" numa 

distância de 3.00 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 212°01'30" e seguindo divisa com Lote-27A numa distância de 14.76 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 317°05'03" e seguindo 

divisa com Lote-28A numa distância de 18.72 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 304°44'20" e seguindo divisa com Lote-28A numa distância de 1.49 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 124°44'20" e seguindo 

divisa com a GROTA numa distância de 13.06 metros vamos ao ponto 05; deflexionando 

à direita no azimute 119°57'08" e seguindo divisa com Lote-16 numa distância de 8.20 

metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 119°06'53" e seguindo 

divisa com Lote-18 numa distância de 17.30 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o 

perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 27A           Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, S/N   

Área do imóvel:  1195,43 m²  

 

Ocupante identificado:  TANIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA 

 

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

Norte:7.949.436,016m, Leste:542.093,784m e seguindo no azimute 144°24'02" numa 

distância de 23.86 metros com ÁREA DE ACESSO vamos ao ponto 01; deflexionando à 

direita no azimute 227°05'03" e seguindo divisa com Lote-28 numa distância de 18.65 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 317°05'03" e seguindo 

divisa com Lote-28A numa distância de 58.50 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 32°01'30" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 14.76 

metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 120°24'03" e seguindo 

divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 25.31 metros vamos ao ponto 05; 

deflexionando à direita no azimute 136°24'45" e seguindo divisa com ÁREA DE 

ACESSO numa distância de 14.43 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e 

completando a descrição. 

 

 

Lote: 28          Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 95   

Área do imóvel:  317,52 m²  

 

Ocupante identificado:  LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

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

Norte:7.949.409,171m, Leste:542.120,457m e seguindo no azimute 227°44'11" numa 

distância de 23.99 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 319°16'08" e seguindo divisa com Lote-28A numa 

distância de 11.34 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

330°34'30" e seguindo divisa com Lote-28A numa distância de 2.62 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 47°05'03" e seguindo divisa com Lote-27A 

numa distância de 18.65 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

103°51'14" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 5.79 metros 

vamos ao ponto 05; deflexionando à direita no azimute 142°43'31" e seguindo divisa com 

ÁREA DE ACESSO numa distância de 0.74 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à 

direita no azimute 44°47'47" e seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância 

de 1.04 metros vamos ao ponto 07; deflexionando à direita no azimute 136°04'10" e 

seguindo divisa com ÁREA DE ACESSO numa distância de 8.62 metros vamos ao ponto 

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

 

 

Lote: 28A         Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, S/N   

Área do imóvel:  2618,64 m²  

 

Ocupante identificado:   LUCIANO DE PAIVA DINIZ 

 

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

Norte:7.949.393,035m, Leste:542.102,702m e seguindo no azimute 229°30'55" numa 

distância de 6.40 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 
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deflexionando à direita no azimute 310°21'34" e seguindo divisa com Lote-29 numa 

distância de 29.60 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

226°42'53" e seguindo divisa com Lote-29 numa distância de 12.90 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 229°42'27" e seguindo divisa com Lote-29 

numa distância de 15.80 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

312°00'55" e seguindo divisa com Lote-32 numa distância de 12.20 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 232°23'43" e seguindo divisa com Lote-32 

numa distância de 4.78 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

320°29'41" e seguindo divisa com Lote-33 numa distância de 12.20 metros vamos ao 

ponto 07; deflexionando à direita no azimute 319°37'00" e seguindo divisa com Lote-34 

numa distância de 23.32 metros vamos ao ponto 08; deflexionando à direita no azimute 

39°01'53" e seguindo divisa com a GROTA numa distância de 15.06 metros vamos ao 

ponto 09; deflexionando à direita no azimute 24°04'14" e seguindo divisa com a GROTA 

numa distância de 30.90 metros vamos ao ponto 10; deflexionando à direita no azimute 

124°44'20" e seguindo divisa com Lote-27 numa distância de 1.49 metros vamos ao ponto 

11; deflexionando à direita no azimute 137°05'03" e seguindo divisa com Lote-27 numa 

distância de 18.72 metros vamos ao ponto 12; deflexionando à direita no azimute 

137°05'03" e seguindo divisa com Lote-27A numa distância de 58.50 metros vamos ao 

ponto 13; deflexionando à direita no azimute 150°34'30" e seguindo divisa com Lote-28 

numa distância de 2.62 metros vamos ao ponto 14; deflexionando à direita no azimute 

139°16'08" e seguindo divisa com Lote-28 numa distância de 11.34 metros vamos ao 

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

 

Lote: 29          Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 51   

Área do imóvel:  558,32 m²  

 

Ocupante identificado:  JULIANO COELHO DE FREITAS 

 

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

Norte:7.949.388,881m, Leste:542.097,835m e seguindo no azimute 225°31'14" numa 

distância de 12.90 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 310°24'40" e seguindo divisa com Lote-30 numa 

distância de 18.68 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

229°30'58" e seguindo divisa com Lote-30 numa distância de 16.11 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 312°00'55" e seguindo divisa com Lote-32 

numa distância de 11.20 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

49°42'27" e seguindo divisa com Lote-28A numa distância de 15.80 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 46°42'53" e seguindo divisa com Lote-28A 

numa distância de 12.90 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

130°21'34" e seguindo divisa com Lote-28A numa distância de 29.60 metros vamos ao 

ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a descrição. 
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Lote: 30           Endereço do imóvel: Rua: Josefino Vital do Rego, Nº 35   

Área do imóvel:  311,49 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.379,842m, Leste:542.088,631m e seguindo no azimute 225°31'14" numa 

distância de 16.52 metros com RUA JOSEFINO VITAL DO REGO vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 312°00'55" e seguindo divisa com Lote-32 numa 

distância de 19.76 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

49°30'58" e seguindo divisa com Lote-29 numa distância de 16.11 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 130°24'40" e seguindo divisa com Lote-29 numa 

distância de 18.68 metros vamos ao ponto 0=PP, fechando o perímetro e completando a 

descrição. 

 

 

Lote: 31          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 11/35   

Área do imóvel:  642,75 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.339,093m, Leste:542.040,165m e seguindo no azimute 326°15'52" numa 

distância de 32.64 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 54°34'02" e seguindo divisa com Lote-32 numa 

distância de 13.84 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

139°12'43" e seguindo divisa com Lote-32 numa distância de 11.59 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 49°12'43" e seguindo divisa com Lote-32 

numa distância de 6.10 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

139°12'43" e seguindo divisa com Lote-32 numa distância de 21.30 metros vamos ao 

ponto 05; deflexionando à direita no azimute 233°29'37" e seguindo divisa com RUA 

JOSEFINO VITAL DO REGO numa distância de 23.95 metros vamos ao ponto 0=PP, 

fechando o perímetro e completando a descrição. 

 

 

Lote: 32         Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, N° 64   

Área do imóvel:  1007,76 m²  

 

Ocupante identificado: ________________________________________________ 

 

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

Norte:7.949.366,235m, Leste:542.022,039m e seguindo no azimute 323°25'36" numa 

distância de 10.76 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 54°07'49" e seguindo divisa com Lote-33 numa 

distância de 31.95 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

320°29'41" e seguindo divisa com Lote-33 numa distância de 0.83 metros vamos ao ponto 

03; deflexionando à direita no azimute 52°23'43" e seguindo divisa com Lote-28A numa 

distância de 4.78 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

132°00'55" e seguindo divisa com Lote-28A numa distância de 12.20 metros vamos ao 
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ponto 05; deflexionando à direita no azimute 132°00'55" e seguindo divisa com Lote-29 

numa distância de 11.20 metros vamos ao ponto 06; deflexionando à direita no azimute 

132°00'55" e seguindo divisa com Lote-30 numa distância de 19.76 metros vamos ao 

ponto 07; deflexionando à direita no azimute 229°25'19" e seguindo divisa com RUA 

JOSEFINO VITAL DO REGO numa distância de 22.94 metros vamos ao ponto 08; 

deflexionando à direita no azimute 319°12'43" e seguindo divisa com Lote-31 numa 

distância de 21.30 metros vamos ao ponto 09; deflexionando à direita no azimute 

229°12'43" e seguindo divisa com Lote-31 numa distância de 6.10 metros vamos ao ponto 

10; deflexionando à direita no azimute 319°12'43" e seguindo divisa com Lote-11 numa 

distância de 11.59 metros vamos ao ponto 11; deflexionando à direita no azimute 

234°34'02" e seguindo divisa com Lote-31 numa distância de 13.84 metros vamos ao 

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

 

 

Lote: 33          Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, Nº 144   

Área do imóvel:  417,43 m²  

 

Ocupante identificado:  ANGELO SANTOS DE PAULA 

 

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

Norte:7.949.374,874m, Leste:542.015,630m e seguindo no azimute 324°56'09" numa 

distância de 13.55 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; 

deflexionando à direita no azimute 55°08'12" e seguindo divisa com Lote-34 numa 

distância de 30.93 metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 

140°29'41" e seguindo divisa com Lote-28A numa distância de 12.20 metros vamos ao 

ponto 03; deflexionando à direita no azimute 140°29'41" e seguindo divisa com Lote-32 

numa distância de 0.83 metros vamos ao ponto 04; deflexionando à direita no azimute 

234°07'49" e seguindo divisa com Lote-32 numa distância de 31.95 metros vamos ao 

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

 

 

Lote: 34           Endereço do imóvel: Rua: João de Paiva, S/N   

Área do imóvel:  496,87 m²  

 

Ocupante identificado:  RODRIGO SANTOS DE PAULA 

 

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

Norte:7.949.385,968m, Leste:542.007,843m e seguindo no azimute 324°37'25" numa 

distância de 9.54 metros com RUA JOÃO DE PAIVA vamos ao ponto 01; deflexionando 

à direita no azimute 29°44'01" e seguindo divisa com GROTA numa distância de 31.86 

metros vamos ao ponto 02; deflexionando à direita no azimute 139°36'60" e seguindo 

divisa com Lote-28A numa distância de 23.32 metros vamos ao ponto 03; deflexionando 

à direita no azimute 235°08'12" e seguindo divisa com Lote-33 numa distância de 30.93 

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

 

 

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

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

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



 

 

 

  

  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 

Estado de Minas Gerais 

CNPJ: 17.695.040/0001-06 

 

 

 

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

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

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

seja por usucapião judicial ou extrajudicial, servindo o presente para atendimento 

do disposto no §4º do art. 216-A da Lei 6.015/73. Será o presente edital, por extrato, 

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

Morro da Garça, o conferi e assino.  

 

  

 

 

Morro da Garça, 25 de Julho de 2022. 

 

 

 

___________________________________ 

MÁRCIO TÚLIO LEITE ROCHA 

PREFEITO MUNICIPAL DE MORRO DA GARÇA 
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