
REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

(,(( 

1° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GUARULHOS 
' ·- ESTADO DE SÃO PAULO 

Manuel Sanches de Almeida 
OFICIAL 

"" ~ 1 

-~: j ------------------------'----- ---

~ 
!.t~ ' 
'1 ~" ' n1 
~ 
1Jtj ~ 
d$ 
~ 
QG 1 ,, 
~ \ 

~\ 
J 

' 
1 

,' 

' ' 
IMÓVEL: O TERRENO constituído pelo LOTE 01 , situado na Rua Odilon 
Monteiro, bairro de Cumbica, perímetro urbano deste município, que assim 
se descreve: Inicia-se no ponto situa.do no início da curva formada pelo 
encontro ,da Rua Projetada C (objeto da matricula n. 117.628, desta 
Serventia) com a Rua Odilon M9nteiro (objeto da matrícula n. 117.616, desta 
Sérventia), daí segue em curva à direita com raio de 9,00m por uma distância 
de 14,J 9m; daí segue em reta por uma distância de 202,86m, daí segue em 
curva à direita com raio de 9,00m por uma distância de 1,4, 11 m, confrontàndo 
até aqui com ,a Rua Projetada C (objeto da matrícula n. 117.628, desta 
Serventia) daí' se'gu~ em reta por uma distância de 117,41m, confrontando 
com a Rua Projetada B (objeto da matrícula n. 117.627, desta Serventia), daí 
segue'em curva à direita com raio de 9,00m por uma distância de 14,39m; daí 
segue em reta por uma distância de 202,65m, daí segue em curva à direita 
com raio de 9,00m pdr uma distância de 14,09m,,confrontando até aqui com a 
Rua Projetada A (objeto da matrícula n. 117.626, desta Serventia), daí segue 
em reta por uma distância de ' 117,47m, confrontando com a Rua Odilon 
Monteiro (objeto da matrícula n. 117.616, desta Serventia}, até encontrar o 
ponto onde teve início essa descrição, encerrando a área de 29.838,62m2 . 
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INSCRIÇÃO CADASTRAL: NÃO CONSTA. 
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PROPRIETÁRIA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL 
E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU, inscrita. no CNPJ/MF sob 
n.47.865.597/0d01-09, com sede na Rua Boa Vista, n.170, 4° ao 13° andares, 
centro, São Paulo/SP. , 

REGISTROS ANTERIORES: R.2 (de 07/01/1977) e Av.18 (de 25/09/2015 -
' regularização do parcelamento) ambos da Matrícula n.8.218, desta Serventia. 
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Guarulhos, 25 cia-~embmil! 

Rua Dona Olinda de Albuquerque; 157 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP - CEP: 07113-001 
Fone/Fax: (! I) 2464-0935 - e-mail: contato@lriguarulhos.com.br - www.lriguarulhos.com.br, 
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ERTIFICO E DOU FE que apresente foiextraída em inteiro teor, da matrícula n.: 117.634, e 
orma reprográfica, nos termos do artigo 19, .§ 1º da Lei 6.015/1973. A presente refere-se aos 
tos praticados até o dia 'Ímediatamente anterior à emissão. CERTIFICA MAIS, atendendo à 
olicitação do interessado, que, na matrícula n.117.634, não consta registro ou averbação de 
ualquer ônus ' eais, la objeto, ou notícia da existência de ações reais ou pessoais 

reipersecutóri sr laH,,,.~,d,~te ao imóvel desta matrícula . Guarulhos-SP, OS de janeiro· de 
2021. __ _!,:.Q.!.6~ .::::::;c~-- -<Regiane Dhein Arruda-Escrevente). 1 
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OBSERVAÇÃO i 
s imóveislocalizados no município de Guarulhos,antes da emancipação da Comarca, integrava 
sseguintes circunscrições imobiliárias da Comarca de São Paulo: A) 3ª Circunscrição imobiliária 

no período de 24/12/1912 a 08/12/1925 e de 26/12/1927 a 14/05/1939; B) 2ª Circunscrição 
imobiliária, no período de-0,~/12/1925 a 25/12/1927; C) 7ª Circunscrição imobiliária, no período de 
15/05/1939 a 06/10/1939, e, D) ,12ª Circunscrição imobiliária, no pecíodo de 07/10/1939 a 
1/03/1956. ' 
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Ao Oficial ... : R$ 32,97 
Ao Estado .... : R$ 9,37 
Ao IPESP ..... : R$ 6,41 
Ao Reg. Civil: R$ l, 74 : 
Ao Trib . Just: R$ 2,26 

1 
Ao Município . : R$ 1,65 / 

Ao Minj Públ. ' .. : R$ 1,58 
Total ...... · ... . : R$ "55,98 
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Para conferi" a procedêl')cia deste 
documento e,fetue a leitura do QrCode 

impresso ou acesse o endereço 
eletrõ'nico: 

https://selodigitaJ.tjsp.jus.br 

Selo digital: 
1114843C30000000296830211 


