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EDITAL
TAMEN

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO 15 (QUINZE) DIAS. Prenotação n?
23.411, do Livro 01 do Cartório de Registro de Virginópolis-MG. A Oficiala do Registro de
Imóveis de Virginópolis-MG, Michely Freire Fonseca Cunha, na forma do §4° do art. 216-A da
Lei n" 6.015/73, etc., FAZ SABER aos terceiros eventualmente interessados, que tramita perante a
serventia um pedido de usucapião extrajudicial proposto pela REQUERENTE: MITRA
DIOCESANA DE GOVERNADOR VALADARES (PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO), inscrita
no CNPJ n" 16.946.659/0026-23, com o objetivo de usucapir o imóvel localizado na Praça Santo
Antônio, município de Sardoá-MG, com a área de 4.105,89 m2 (quatro mil, cento e cinco metros e
oitenta e nove centímetros quadrados), com as seguintes confrontações e medidas: Inicia-se a
descrição deste perímetro no vértice I, de coordenadas N 7.921.170,22m e E 777.632,30m,
situado no limite com Ataison Coelho Moraes juntamente com seu irmão Anderson Coelho
Moraes (posse), deste, segue com azimute de 107°26'58" e distância de 60,62 m, confrontando
neste trecho com o Ataison Coelho Moraes juntamente com seu irmão Anderson Coelho
Moraes, até o vértice 2, de coordenadas N 7.921.152,05m e E 777.690,13m; deste, segue com
azimute de 210°10'23" e distância de 75,95 m, confrontando neste trecho com Rua Pepita
Simões Vieira, até o vértice 6, de coordenadas N 7.921.086,38 m e E 777.651,95m; deste, segue
com azimute de 296°57'14" e distância de 16,45 m, confrontando neste trecho com o Messias da
Costa Gonçalves (matrícula 4907), até o vértice 5, de coordenadas N 7.921.093,84m e E
777.637,29m; deste, segue com azimute de 298°13'12" e distância de 42,90 m, confrontando
neste trecho com o Messias da Costa Gonçalves (matrícula 4907), até o vértice 4, de
coordenadas N 7.921.114,13m e E 777.599,49m; deste, segue com azimute de 32°39'16" e
distância de 56,30 m, confrontando neste trecho com Praça Santo Antônio, até o vértice 3, de
coordenadas N 7.921.161,53m e E 777.629,86m; deste, segue com azimute de 15°37'54" e
distância de 9,03 m, confrontando neste trecho com Praça Santo Antônio, até o vértice I, de
coordenadas N 7.921.170,22m e E 777.632,30m; ponto inicial da descrição deste perímetro. O
Lote dista 105,00 m da esquina formada pela Praça Santo Antônio e a Rua Pepita Simões
Vieira.Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central
45 WGrIEGr. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de
projeção UTM, cadastrado junto a Prefeitura Municipal de Sardoá-MG sob o n?
01.01.008.0089.001. Estando em termos, expediu-se o presente edital para notificação do
supramencionado, advertindo-se que não apresentada a discordância em 15 (quinze) dias
subseqüentes ao decurso do prazo do edital publicado, o oficial de registro de imóveis registrará a
aquisição do imóvel com as descrições apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se
for o caso. Endereço para impugnação: Rua Joaquim Pacheco, 947, loja 01, centro, Paquetá,
Municipio de Virginópolis-MG, CEP.: 39.730:~~j,e:á o presente edital, por extrato, afixado na
serventia e publicado na forma da lei. Eu, ' Michely Freire Fonseca Cunha, Oficiala
Titular, o digitei, conferi e assino.
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