
ANEXO XIV 

 

MACROZONA 9 

Tem ínicio no entrocamento da Rodovia Francisco Aguirre Proença (SP-101) e Rodovia 

Adalberto Panzam, segue por essa rodovia numa distância aproximadamente de 313,00m 

até atingir o Córrego do Piçarrão, deflete á direita segue por esse córrego até encontrar com 

a divisa do Loteamento Parque da Fazendinha; deflete á esquerda segue por essa divisa 

numa distância de aproximadamente 312,00m; deflete á direita segue contornando essa 

divisa e pela divisa do Loteamento Parque São Jorge até atingir a divisa da Gleba 14 do 

quarteirão 30.019 do Cadastro Municipal; segue por essa divisa até atingir a divisa de Limite 

do Município; deflete á direita segue por essa divisa até a confluência com o Ribeirão do 

Quilombo; deflete á direita segue por esse numa distância de 900,00m até atingir o afluente 

Sem Denominação desse ribeirão; deflete á direita segue por esse afluente até encontrar a 

Estrada Municipal Joannine Caumo (Antiga Cam 177 conhecida como Estrada do Pari); 

deflete á esquerda, segue por essa estrada até atingir a Estrada Municipal José Sedano 

(Antiga Cam 319, conhecida como Estrada do Pari – Bethel); deflete á direita segue por 

essa estrada numa distância aproximadamente de 150,00m até encontrar a divisa do 

Residencial Vila Olímpia; deflete á esquerda segue por essa divisa até a confluência com o 

Ribeirão do Quilombo; segue por esse ribeirão passando pelo Córrego do Pari e com o 

Córrego Boa Vista até atingir o Córrego da Lagoa; deflete á esquerda, numa distância 

aproximadamente de 465,00m até encontrar a divisa do Loteamento Vila Esperança; deflete 

á esquerda segue por essa divisa até e o encontro novamente com esse córrego, 

confrontando com o Loteamento Jardim Santa Mônica, atravessando a Rodovia D.Pedro I 

(SP-065) segue numa distância aproximadamente de 760,00m; deflete á direita segue numa 

distância de aproximadamente 700,00m confrontrando com a Chácara Campos dos Amaral  

até atingir o Cemitério Nossa Senhora da Conceição; deflete á esquerda segue pela divisa 

do cemitério e fundos da Escola Técnica Conselheiro Antonio Prado; deflete á direita segue 

pela lateral esquerda da referida escola até atingir o entroncamento da área do Aeroporto 

Municipal dos Amarais com a Avenida Cônego Antonio Roccato; deflete á                                        

esquerda e segue por essa avenida numa distância de aproximadamente 682,00m até 

atingir a divisa com a área da Fazenda Chapadão Ministério do Exército; deflete á direita e 

segue por essa divisa numa distância  aproximadamente de 406,95m; deflete á direita e 

segue pela mesma divisa numa distância aproximadamente de 200,00m até atingir a divisa 

do Parque da Venda Grande, proposto no plano local da Macrozona 9; deflete á direita e 

segue por essa divisa até atingir a Rodovia Dom Pedro I (SP-065); deflete á esquerda segue 

por essa rodovia até encontrar o Córrego Boa Vista; deflete á esquerda, segue por esse 

córrego até atingir a Rodovia Anhanguera; deflete á esquerda segue por essa até o trevo da 

Rodovia Anhanguera (SP-101); deflete á direita segue por esse trevo até atingir a Rodovia 



     

Francisco Aguirre Proença; deflete á esquerda, segue por essa rodovia até o entroncamento 

com a Rodovia Adalberto Panzam, ponto inicial desta descrição.                                                          

 

ÁREAS DE PLANEJAMENTO - APs 

 

As APs pertencentes a Macrozona 9 estão assim definidas: 

AP 9.A –  é constituída pelas UTBs 9 A 1- San Martin e 9.A.2 São Marcos /Amarais 
 

AP 9.B –  é constituída pelas UTBs 9.B. 1 - Nova Aparecida / P.e Anchieta, 9.B.2-Vila 

Lunardi - Vila Réggio, 9.B.3-Parque Via Norte, 9.B.4-Fazendinha / Santa Bárbara. 

 

UNIDADES TERRITORIAIS BÁSICAS - UTBs 

 

UTB 9.A.1  

Tem ínicio no entrocamento entre as Rodovias Dom Pedro I (SP- 65) e Rodovia Anhanguera 

(SP 330); segue por esta até atingir a Divisa de Limite do Município; deflete á direita e segue 

por esta divisa até a confluência com o Ribeirão Quilombo; deflete á direita segue por esse 

numa distância aproximadamente de 900,00m até atingir o afluente Sem Denominação 

desse Ribeirão; deflete á direita segue por esse afluente até encontrar com a Estrada 

Municipal Joannine Caumo (antiga Cam 177, conhecida como Estrada do Pari); deflete á 

esquerda segue por essa estrada até atingir a Estrada Municipal José Sedano (antiga Cam 

319, conhecida como Estrada de Pari – Betel); deflete á direita e segue por essa estrada 

numa distância aproximadamente de 150,00m até atingir a divisa do Residencial Vila 

Olímpia; deflete á esquerda segue por esta divisa até a confluência com o Ribeirão do 

Quilombo; segue por esse ribeirão, passando pela confluência com o Córrego do Pari segue 

por esse ribeirão até a confluência  com o Córrego Boa Vista; deflete á direita segue pelo 

Córrego até  atingir a Rodovia Dom Pedro I (SP- 65); deflete á direita segue por essa 

Estrada até atingir a Rodovia Anhanguera (SP – 330), ponto inicial desta descrição. 

 

UTB 9.A.2  

Tem ínicio na confluência do Córrego Boa Vista com o Ribeirão do Quilombo, segue pelo 

ribeirão até encontrar com o Córrego da Lagoa; deflete á esquerda aproximadamente 

465,00m até encontrar a divisa do Loteamento Vila Esperança; deflete á  esquerda segue 

por essa divisa contornando esse loteamento até encontrar novamente o Córrego da Lagoa; 

deflete á esquerda segue por esse córrego, confrontando com o Loteamento Jardim Santa 

Monica, atravessando a Rodovia D.Pedro I (SP-065), segue numa distância 

aproximadamente de 760,00m; deflete á direita segue numa distância aproximadamente 

700,00m confrontando com a Chácara Campos dos Amarais até atingir o Cemitério N.S. da 

Conceição; deflete á esquerda segue pela divisa do cemitério e fundos da Escola Técnica 



     

Conselheiro Antonio Prado; deflete á direita segue pela  lateral esquerda  da referida escola 

até atingir o entroncamento da área do Aeroporto Municipal dos Amarais com a Avenida 

Cônego Antonio Roccato; deflete á esquerda e segue por essa avenida numa distância de 

aproximadamente 682,00m  até atingir a divisa com a área da Fazenda Chapadão Ministério 

do Exército; deflete á direita e segue por essa divisa numa           distância 

aproximadamente de 406,95m; deflete a direita e segue pela mesma divisa numa distância 

aproximadamente de 200,00m até atingir a divisa do Parque da Venda Grande, proposto no 

plano local da Macrozona 9; deflete á direita e segue por essa divisa até atingir a          

Rodovia Dom Pedro I (SP-065); deflete á esquerda segue por essa rodovia até encontrar o 

Córrego Boa Vista; deflete á direita segue por esse córrego até a confluência com o Ribeirão 

do Quilombo, ponto inicial desta descrição.  

 

UTB 9.B.1  

Tem ínicio no entrocamento da Rodovia D.Pedro I (SP- 065), com o Córrego Boa Vista; 

segue por esse córrego numa distância aproximadamente de 1.500,00m passando pelo 

entrocamento da Rodovia Anhanguera (SP- 330) e Rodovia Adalberto Panzam até encontrar 

o 1º afluente Sem Denominação desse córrego; deflete á direita e segue por esse afluente 

numa distância aproximadamente de 1.720,00m até a divisa do Loteamento Residencial 

Padre Anchieta; deflete á esquerda segue por esse afluente, confrontando com a Praça 27 

do quarteirão 8149 do Cadastro Municipal do mesmo loteamento até atingir a Rua Nossa 

Senhora da Conceição (antiga Rua 66) do mesmo loteamento; deflete á direita segue por 

essa Rua e pelo seu prolongamento passando pela Gleba 18 do quarteirão 15.234 do  

Cadastro Municipal até atingir o prolongamento da Rua Olintho Lunardi; deflete á direita 

segue por esse prolongamento, passando novamente pela Gleba 18 do quarteirão 15.234 

do Cadastro Municipal até atingir a Divisa de Limite do Município; deflete á direita segue por 

essa linha até atingir a Rodovia Anhanguera (SP- 330); deflete á direita segue por essa 

Rodovia até atingir a Rodovia D.Pedro I (SP- 065); deflete á esquerda e segue por essa 

rodovia até o Córrego Boa Vista, ponto inicial desta descrição. 

 

UTB 9.B.2   

Tem ínicio no entrocamento do Córrego Boa Vista e a Rodovia Adalberto Panzam, segue 

por essa rodovia até atingir a Rodovia Fancisco Aguirre Proença (SP- 101); deflete á direita 

segue por essa rodovia até atingir a Divisa de Limite do Munícipio; deflete á direita segue 

por essa divisa até atingir o prolongamento da Rua Olintho Lunardi; deflete á direita segue 

por esse prolongamento, passando pela Gleba 18 do quarteirão 15.234 do Cadastro 

Municipal até atingir o prolongamento da Rua Nossa Senhora da Conceição (Antiga Rua 66) 

do loteamento Residencial Padre Anchieta; deflete á esquerda segue por esse 

prolongamento até atingir a divisa do Loteamento Residencial Padre Anchieta, segue pela 



     

Rua Nossa Senhora da Conceição (antiga Rua 66) do mesmo loteamento até atingir o 

afluente do afluente do Córrego Boa Vista; deflete á esquerda segue por esse afluente 

confrontando com a divisa do Loteamento Residencial Padre Anchieta e da Praça 27 do 

quarteirão 8149 do Cadastro Municipal do mesmo loteamento até encontrar o seu 1º 

afluente; deflete á direita, segue por esse afluente até atingir o Córrego Boa Vista; deflete á 

esquerda segue por esse córrego até atingir a Rodovia Adalberto Panzam, ponto inicial 

desta descrição.  

 

UTB 9.B.3      

Tem ínicio no entrocamento da Rodovia Francisco Aguirre Proença (SP- 101) e pela 

Rodovia Adalberto Panzam; segue por essa rodovia até atingir a Rodovia  

Anhanguera (SP- 330); deflete á direita segue por essa rodovia até o trevo da Rodovia 

Anhanguera (SP-101); deflete á direita segue por esse trevo até atingir a Rodovia Francisco 

Aguirre Proença (SP-101); deflete á esquerda segue por essa Rodovia até o entrocamento 

com a Rodovia Adalberto Panzam,ponto inicial desta descrição. 

 

UTB 9.B.4   

Tem ínicio no entrocamento da Rodovia Francisco Aguirre Proença (SP- 101) e Rodovia 

Adalberto Panzam, segue pela Rodovia Adalberto Panzam numa distância 

aproximadamente de 313,00m até atingir o Córrego do Piçarrão; deflete á direita segue por 

esse córrego até encontrar com a divisa do loteamento Parque Fazendinha; deflete á 

esquerda, segue por essa divisa numa distância aproximadamente 312,00m; deflete á 

direita segue contornando essa divisa e pela divisa do loteamento Parque São Jorge até 

atingir a divisa da Gleba 14 do quarteirão 30.019 do Cadastro Municipal; segue por essa 

divisa até atingir a Divisa de Limite do Município; deflete á direita segue por essa divisa até 

atingir a Rodovia Francisco Aguirre Proença (SP-101); deflete á direita segue por essa 

Rodovia até o entrocamento com a Rodovia Adalberto Panzam, ponto inicial desta 

descrição. 

 

ÁREAS DE ZEIS DE INDUÇÃO 

 
ÁREA 01  

Gleba de terras chamada Área 01, com área total de 338.878,56m², oriunda da subdivisão 

de uma área localizada entre a estrada dos Amarais, leito ferroviário (tronco) e desvio 

ferroviário (Cooperativa e Minasa), situado no bairro Matão, Jardim Santa Mônica, com as 

seguintes medidas, área e descrição: Tem início no ponto 01, localizado no alinhamento 

direito da Avenida Comendador Aladino Selmi (antiga Estrada dos Amarais), sentido centro 

de Campinas, na intersecção com a faixa de domínio do leito ferroviário (Desvio 

Cooperativa), de propriedade da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A. Deste ponto, segue pelo 



     

referido alinhamento, com rumo de 85°52’52”SE e dis tância de 202,15m, até o ponto 02; 

prossegue em curva a direita, com desenvolvimento de 49,00m, até o ponto 03; segue em 

linha reta como rumo de 79°35’24”SE e distância de 191,11m, até o ponto 04; prossegue em 

curva a direita, como desenvolvimento de 216,54m, até o ponto 05; segue em linha reta, 

com rumo de 51°11’18”SE e distância de 60,20m, até o ponto 06; deflete a direita e segue 

em linha reta, com o rumo de 50°04’25”SE e distânci a de 2,61m, até o ponto 44, localizado 

no eixo do córrego existente, em confronto, do ponto 01 ao ponto 44, com a Avenida 

Comendador Aladino Selmi (antiga Estrada dos Amarais); deflete a direita, segue pelo eixo 

do referido córrego, em confronto com a Área 2 de propriedade da CDHU - Companhia de 

Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, nos seguintes rumos e 

distâncias: 37°06’07”SW e distância de 86,82m, até o ponto 45, 79°25’01”SW e distância de 

5,88m, até o ponto 46; 80°13’23”NW e distância de 7 ,28m, até o ponto 47, 65°42’24”NW e 

distância 11,22m, até o ponto 48; 39°29’13”SW e dis tância de 45,40m, até o ponto 49, 

34°34’51”SW e distância de 74,69m, até o ponto 50; 42°43’26”SW e distância de 8,75m, até 

o ponto 51; 81°15’32”SW e distância de 5,42m, até o  ponto 52; 59°36’51”NW e distância de 

7,17m, até o ponto 53; 52°36’32”SW e distância de 2 8,95m, até o ponto 54; 65°17’47”SW e 

distância de 42,29m, até o ponto 55; 55°54’59”SW e distância de 108,63m, até o ponto 56; 

56°59’34”SW e distância de 27,90m, até o ponto 57; 87°34’38”SW e distância de 21,52m, 

até o ponto 58; 7643’29”SW e distância de 9,08m, até o ponto59; 32°33’24”SW e distância 

de 11,15m, até o ponto 60; 59°52’17”SW e distância de 5,68m, até o ponto 61; 41°23’33”SW 

e distância de 4,43m, até o ponto 62; 67°46’31”SW e  distância de 13,61m, até o ponto 63; 

66°44’40”SW e distância de 24,79m, até o ponto 64; 72°23’20”SW e distância de 19,36m, 

até o ponto 65; 88°55’59”NW e distância de 25,51m, até o ponto 66; 83°14’40”SW e 

distância de 10,77m, até o ponto 67; 70°59’21”SW e distância de 11,12m, até o ponto 68; 

67°40’56”SW e distância de 7,71m, até o ponto 69; 7 3°10’36”NW e distância de 15,84m, até 

o ponto 70; 66°37’31”SW e distância de 5,14m, até o  ponto 71; 86°50’48”NW e distância de 

16,20m, até o ponto 72; 24°49’32”SW e distância de 13,05m, até o ponto 73; 65°53’13”SW e 

distância de 41,45m, até o ponto 74; 40°36’57”SW e distância de 10,57m, até o ponto 75; 

81°26’43”SW e distância de 38,14m, até o ponto 76; 85°07’31”SW e distância de 11,45m, 

até o ponto 77; 64°39’23”SW e distância de 92,32m, até o ponto 78; 52°07’31”SW e 

distância de 180,82m, até o ponto 79; localizado no eixo do córrego existente, na 

intersecção com o alinhamento da Faixa de Domínio do Leito Ferroviário(desvio 

Cooperativa), de propriedade da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A, em confronto, do ponto 44 

ao ponto79, com a Área-02, de propriedade da CDHU – Companhia de desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo; daí deflete a direita e segue pelo referido 

alinhamento, com rumo 53°11’55”NW e distância de 20 ,02m, até o ponto 30; deflete a direita 

e segue em linha com rumo 43°04’22”NW e distância d e 37,22m, até o ponto 31; deflete a 

direita e segue em linha reta com rumo 30°38’00”NW e distância de 36,41m, até o ponto32; 



     

deflete a direita e segue em linha reta com rumo 20°25’31”NW e distância de 37,62, até o 

ponto 33; deflete a direita e segue em linha reta com rumo 10°58’11”NW e distância de 

37,05m, até o ponto 34; deflete a direita e segue em linha reta com rumo 01°31’13”NE e 

distância de 36,66m, até o ponto 35; deflete a direita e segue em linha reta com rumo 

11°57’02”NE e distância de 36,77m, até o ponto36; d eflete a direita e segue em linha reta 

com rumo 22°49’37”NE e distância de 37,30, até o po nto 37; deflete a direita e segue em 

linha reta com rumo 33°35’43”NE e distância de 43,6 9m, até o ponto 38; deflete a direita e 

segue em linha reta com rumo 37°53’52”NE e distânci a de 228,46m, até o ponto 39; deflete 

a esquerda e segue em linha reta com rumo 34°57’49” NE e distância de 40,52m, até o ponto 

40; deflete a esquerda e segue em linha reta com rumo 25°35’43”NE e distância de 42,21m, 

até o ponto 41; deflete a esquerda e segue em linha reta com rumo 14°53’15”NE e distância 

de 42,70m, até o ponto 42; deflete a esquerda e segue em linha reta com rumo 06°56’40”NE 

e distância de 21,97m, até o ponto 43; deflete a esquerda e segue em linha reta com rumo 

03°57’34”NE e distância de 99,54m, até o ponto 01, início desta descrição, em confronto do 

ponto 79 até o ponto 01, com a Faixa de Domínio do Leito Ferroviário (Desvio Cooperativa), 

de propriedade da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A. 

 

Sobre o imóvel descrito, parte foi destinada a FEBEM com a área total de 25.855,70m², 

restando como ZEIS de Indução área de 313.022,86m². 

 

ÁREA 02 

Gleba “A”, com área total de 746.178,46m², remanescente da Gleba A do Sítio Mirassol, 

com as seguintes medidas, rumos e confrontações: Começa na interseção do Córrego 

Quilombo e a cerca do lado direito da Avenida Comendador Aladino Selmi sentido 

Campinas – Matão e por um rumo de 61º25’41”NW, numa distância de 78,53m, deflete à 

direita, seguindo pelo lado direito da Avenida Comendador Aladino Selmi e por um rumo de 

60º10’10” NW, numa distância de 78,90m, deflete à esquerda, seguindo pelo lado direito da 

Avenida Comendador Aladino Selmi por um rumo de 67º16’32”NW, numa distância de 

65,83m. Deflete à esquerda seguindo pelo lado direito da Avenida Comendador Aladino 

Selmi e por um rumo de 71º35’32”NW, numa distância de 73,25m. Deflete à direita seguindo 

pelo lado direito da Avenida Comendador Aladino Selmi e por um rumo de 63º11’21”NW, 

numa distância de 158,52m. Deflete à direita, seguindo pelo lado direito na Avenida 

Comendador Aladino Selmi e por um rumo de 51º48’36”NW, numa distância de 135,07m. 

Deflete à esquerda seguindo pelo lado direito da Avenida Comendador Aladino Selmi e por 

um rumo de 55º53’19”NW, numa distância de 77,67m. Deflete à direita, seguindo pelo lado 

direito da Avenida Comendador Aladino Selmi e por um rumo de 48º41’02”NW, numa 

distância de 23,99m. Deflete à direita seguindo pelo lado direito da Avenida Comendador 

Aladino Selmi e por um rumo de 40º10’08”NW, numa distância de 41,39m. Deflete à direita 



     

seguindo pelo lado direito da Avenida Comendador Aladino Selmi e por um rumo de 

28º27’18”NW, numa distância de 116,19m até a confluência da lateral da Avenida 

Comendador Aladino Selmi, com a divisa da Gleba A1. Deflete à direita seguindo pela divisa 

da referida gleba com rumo de 30º17’37”NE, numa distância de 273,34m, neste ponto da 

divisa deflete à esquerda e segue ainda confrontando com a Gleba A1, com rumo de 

59º42’23”NW, numa distância de 115,00m até a confluência da divisa da Gleba A1 com a 

divisa da Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). Deflete à direita, seguindo por um rumo de 

30º17’37”NE, numa distância de 108,44m, confrontando com a Ferrovia Paulista S/A 

(Fepasa), paralela à linha férrea, afastando 25,00m em relação ao eixo de locação. Deflete à 

direita, seguindo por um rumo de 31º26’18”NE, numa distância de 100,02m, confrontando 

com a Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). Este ponto localiza-se a 27,00m em relação ao eixo 

de locação. Deflete à direita seguindo por um rumo de 31º26’28”NE, numa distância de 

100,01m, confrontando com a Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). Este ponto localiza-se a 

29,00m em relação ao eixo de locação. Deflete à direita seguindo por um rumo de 

59º42’22”SE, numa distância de 22,00m confrontando com a Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). 

Este ponto localiza-se a 51,00m em relação ao eixo de locação. Deflete à esquerda 

seguindo por um rumo de 29º42’42”NE, numa distância de 100,00m, confrontando com a 

Ferrovia Paulista S/A (Fepasa). Este ponto localiza-se a 50,00m em relação ao eixo de 

locação. Deflete à direita seguindo por um rumo de 30º17’37”NE, numa distância de 

363,00m confrontando com a Ferrovia Paulista S/A (Fepasa), numa distância paralela ao  

eixo de locação de 50,00m até encontrar um córrego sem denominação que está a 52,00m 

do eixo locado, medido obliquamente sobre o córrego. Deflete à direita, seguindo pelo 

córrego à sua jusante, por uma distância de 23,00m confrontando com a Fazenda Santa 

Genebra, até encontrar o Córrego Quilombo. Deflete à direita, seguindo pelo Córrego 

Quilombo à sua montante, numa distância de 1.844,00m, confrontando com a Fazenda 

Santa Genebra e Recanto da Fortuna, até encontrar o ponto de partida. Sobre o imóvel da 

presente existe casa, paiol, rancho e outras benfeitorias.  

Sobre o imóvel descrito nesta matrícula existe servidão de passagem em favor da Petróleo 

Brasileiro S/A  - PETROBRÁS, sobre faixa contínua de 20,00m de largura por 698,00m de 

comprimento, totalizando a área de 13.960,00m², iniciando na divisa da propriedade Jandira 

Pamplona de Oliveira e terminando nas divisas da Estrada Municipal existente no local. 

 

ÁREA 03 

Gleba de terras designada pelo nº 4B, resultante da subdivisão da Gleba 04, da Chácara 

Boa Esperança, Bairro Boa Vista, nesta cidade, com a seguinte descrição: Inicia no marco 

zero cravado junto à estrada municipal, na divisa com o terreno de Maria Mendonça Dias; 

segue por esta estrada municipal em linha reta numa distância de 70,00m, no rumo 

44º59’04”SE, até o marco A; deflete à direita e segue em linha reta numa distância de 



     

296,80m, no rumo 45º08’55”SW, confrontando com a Gleba 4-A, de propriedade de 

Hermano Penteado Junior e outros; até encontrar o marco B; deflete à esquerda e segue em 

linha reta numa distância de 68,15m, no rumo 26º29’22”SE, confrontando ainda com a 

Gleba 4-A, de propriedade de Hermano Penteado Junior e outros, até encontrar o marco C; 

deflete à direita em linha reta, numa distância de 159,00m, no rumo 54º48’56”SW, 

confrontando com o terreno de Manoel Mendonça, até encontrar o marco 03; deflete à 

direita e segue em linha reta numa distância de 114,00m, no rumo 26º29’22”NW, 

confrontando com o terreno de Joaquim Mendonça, até encontrar o marco 04; deflete à 

direita e segue em linha reta numa distância de 439,67m, no rumo 45º08’05”NE, 

confrontando com o terreno de Maria Mendonça Dias, até encontrar o marco zero, 

perfazendo uma área total de 40.075,21m². 

Av. 1 – Transferência de propriedade. 

Av. 2 – Desapropriação 5 faixas, conforme matrículas nº: 101.153, 101.154, 101.155, 

101.156, 101.157. 

Av. 3 – Remanescente 3 Glebas, conforme matrículas nº: 103.215, 103.216, 103.217, 

ficando encerrada a presente. 

 

Área 03-A  

Gleba 34, com 10.434,47m², remanescente da gleba 4-B, da Chácara Boa Esperança, bairro 

Boa Vista, nesta cidade e comarca de Campinas, 2ª Circunscrição Imobiliária, com as 

seguintes medidas e confrontações: “Tem início no ponto de encontro da divisa do terreno 

de Maria Mendonça Dias com o alinhamento da Estrada Municipal, e segue em linha reta 

fazendo frente para esta faixa de alargamento da Estrada Municipal, numa distância de 

49,85m no rumo 45º10’35”SE, até encontrar com área da futura rua 1, de onde segue em 

linha curva de raio 9,00m e uma distância de 14,14m; daí segue em linha reta pelo 

alinhamento desta futura rua 1, numa distância de 162,00m no rumo 45º08’55”SW, onde 

encontra com a área da futura rua 2, e segue em linha curva de raio 9,00m e distância de 

14,14m; daí segue em linha reta pelo alinhamento da futura rua dois numa distância de 

49,37m no rumo 45º10’35”NW, até a divisa com o terreno de Maria Mendonça Dias, de onde 

segue em linha reta numa distância de 180,00m, no rumo 45º08’05” NE, confrontando com 

terreno de Maria Mendonça Dias, até o ponto inicial desta descrição, perfazendo área de 

10.434,47 m². 

 

Área 03-B  

Gleba 34-A, com 21.347,78m², remanescente da gleba 4-B, da Chácara Boa Esperança, 

bairro Boa Vista, nesta cidade e comarca de Campinas, 2ª Circunscrição Imobiliária, com as 

seguintes medidas e confrontações: “Tem início no ponto de encontro da divisa do terreno 

de Maria Mendonça Dias com área da futura rua dois, de onde segue em linha reta pelo 



     

alinhamento da futura rua dois, numa distância de 49,45m no rumo 45º10’35”SE, daí segue 

em linha curva numa distância de 14,14m, até atingir o alinhamento da futura rua um,  de 

onde segue pelo alinhamento da futura rua um numa distância de 81,33m no rumo 

45º08’55”SW, em linha reta; daí segue em curva numa distância de 24,74m; daí segue em 

linha reta numa distância de 25,02m, até atingir a divisa com a futura área para uso 

institucional, de onde segue em linha reta numa distância de79,33m, no rumo 44º49’03” NE,  

confrontando com a referida área institucional; daí deflete à esquerda e segue em linha reta 

confrontando com a futura área de uso institucional numa distância de 21,25m, no rumo 

26º02’56”NW, até a divisa dom o alinhamento da futura rua três; daí segue pelo alinhamento 

da futura rua três em linha curva com raio de 451,20m, numa distância de 71,74m, até a 

divisa com terreno de Joaquim Mendonça; daí segue em linha reta numa distância de 

101,73m, rumo 26º29’22” NW, confrontando com Joaquim Mendonça até a divisa com o 

terreno de Maria Mendonça Dias,  daí segue em linha reta numa distância de 239,11m no 

rumo 45º08’05”NE, confrontando com Maria Mendonça,até o ponto inicial desta descrição, 

encerrando uma área de 21.347,78 m². 

 

A ZEIS de Indução designada “Área 03”, constituída pelas Áreas 03-A e 03-B acima 

descritas, encerra área total de 31.782,25m². 

 

ÁREA 04 

Gleba de terras, designada Área “A” localizada entre o Ramal Ferroviário Boa Vista - 

Cobrasma e Vila Padre Anchieta, nesta 2ª Circunscrição Imobiliária de Campinas-SP, que 

assim se descreve: inicia-se no ponto 01, localizado no vértice divisório da área em 

descrição e o lote 01 da quadra H6 do Loteamento Vila Padre Anchieta, à 20,09m do 

alinhamento predial da Rua Papa Bonifácio II, por onde segue em linha reta com rumo 

32º33’38”SE e a distância de 20,09m até o ponto 02,confrontando com o lote 1 da quadra 

H6, do Loteamento Vila Padre Anchieta; deflete à direita  e segue em linha reta com rumo 

32º26’40”SE e distância de 14,70m até o ponto 03, confrontando com a rua Papa Bonifácio 

II; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 32º15’53”SE e distância de 27,02m até o 

ponto 04, confrontando com o lote 2da quadra I6 do loteamento Vila Padre Anchieta; deflete 

à esquerda e segue em linha reta com rumo 32º49’31”SE e distância de 22,17m até o ponto 

05, confrontando com o lote 1 da quadra I6, do loteamento Vila Padre Anchieta; deflete à 

direita e segue em linha reta com rumo 31º48’42”SE e  distância de 14,69m até o ponto 06, 

confrontando com a rua Papa São Silvério;deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

31º42’21”SE e distância de 38,54m até o ponto 18, confrontando com o lote 5 da quadra J6 

do loteamento Vila Padre Anchieta e nos 25,54 restantes com o lote 1 da quadra J6 do 

loteamento Vila Padre Anchieta; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

58º27’16”SW e distância de 214,88m até o ponto 19, confrontando com a gleba “B”; deflete 



     

à esquerda e segue em curva com distância de 144,63m (114,63m) até o ponto 22; deflete a 

direita e segue propriedade da Beloit Rauma Industrial Ltda. Com rumo 58º27’16”SW e 

distância de 30,27m até o ponto 13, localizado no vértice divisório da área do Ramal 

Ferroviário da Boa Vista e a Beloit-Rauma Industrial, segue em  segue em curva com 

distância de 174,29m até o ponto 14; deflete à direita e segue em linha reta confrontando 

com o Ramal Ferroviário Boa Vista com rumo 08º31’12”NW e distância de 153,56m até o 

ponto 15; deflete à direita e segue em linha reta confrontando com a Vila Padre Anchieta, 

com rumo  79º22’48”NE e distância de 105,55m até o ponto 16, confrontando com a Vila 

Padre Anchieta; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 79º34’16”NE e distância de 

25,54m até o ponto 17, confrontando com a  confluência das Ruas Nossa Senhora da 

Abadia e Santa Inez; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 79º42’06”NE e 

distância de 37,09m até o ponto 01, ponto inicial do presente memorial, confrontando em 

13,00m com o lote 2 e nos 24,09m restantes com o lote 1 da quadra H6, do loteamento 

Padre Anchieta, perfazendo assim, uma área de 37.259,23m². 

 
ÁREA 05 

Gleba de terras, designada Área “B” localizada entre o Ramal Ferroviário Boa Vista - 

Cobrasma e Vila Padre Anchieta, nesta 2ª Circunscrição Imobiliária de Campinas-SP, que 

assim se descreve: inicia-se no ponto 18, confrontando com o lote 1 da Quadra J6 do 

Loteamento Vila Padre Anchieta, segue em linha reta com Rumo 31º24’21SE e distância de 

10,92m até o ponto 07; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 31º29’58”SE e 

distância de 14,56m até o ponto 08, confrontando com a rua Papa Palácio I; deflete à direita 

e segue em linha reta com rumo 31º08’57”SE e distância de 24,98m até o ponto 09, 

confrontando com o lote 9 da quadra M6 do loteamento Vila Padre Anchieta; deflete à 

esquerda e segue em linha reta com rumo 31º48’37”SE e distância de 24,29m até o ponto 

10, confrontando com o lote 1 da quadra M6, Fo loteamento Vila Padre Anchieta; deflete à 

direita e segue em linha reta com rumo 30º31’55”SE e  distância de 18,67m até o ponto 11, 

confrontando com a rua Papa São Gregório;deflete à esquerda e segue em linha reta com 

rumo 31º16’13”SE e distância de 17,96m até o ponto 12, confrontando com o lote 13 da 

quadra N6 do loteamento Vila Padre Anchieta; deflete à direita e segue em linha reta com 

rumo 5827’16”SW e distância de 233,60m até o ponto 22, confrontando com a propriedade 

da Beloit Rauma Industrial Ltda., segue em curva com distância de 144,63m até o ponto 19, 

confrontando com a área “A”, deflete à direita e segue em linha reta com rumo 5827’16”NE e 

distância de 214,88m até o ponto 18, ponto inicial do presente memorial, confrontando com 

a área “A”, perfazendo assim, uma área de 25.583,20m². 

 

 

 



     

ÁREA 06 

Área de terras sem designação, com área aproximada de 27.000,00m², localizada dentro do 

perímetro da Fazenda Boa Vista, em Campinas-SP, no lado direito da Ferrovia que liga 

Campinas a Paulínia, na projeção do Km 32+875m: delimitada pela estrada de servidão que 

liga as chácaras Três Marias ao conjunto Habitacional Padre Anchieta, Rua Assunta 

Gualtieri de Camargo (Rua 05 do Loteamento Chácaras Três Marias), trecho sem 

denominação no prolongamento da mesma, e caminho sem denominação que acompanha a 

faixa de domínio da rede ferroviária. 

 

ÁREA 07 

Composta por áreas oriundas das Matrículas nº 88.310, nº 99.141, nº 91.244, todas do 2º 

CRI. 

 

Área 07-A 

Parte da área objeto da matrícula 88.310/2 º CRI, designada no Mapa como Área 07-A, 

deverá ser destina à ZEIS de Indução, conforme descrição abaixo: 

 

Oriunda da Gleba de terras designada como Remanescente da Área “H”, localizada neste 

município e comarca de Campinas/SP, com a área de 246.782.15m², que assim se 

descreve e caracteriza: Inicia-se no ponto 61 e segue em linha reta com rumo 21º22’14” SE 

e distância de 16,40m até o ponto 62; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

05º00’47” SE e distância de 57,22m até o ponto 63; deflete à esquerda e segue em linha 

reta com rumo 12º10’17” SE e distância de 52,17m até o ponto 64; deflete à direita e segue 

em linha reta com rumo 00º00’00” S e distância de 36,00m até o ponto 54; deflete à direita e 

segue em linha reta com rumo 42º23’51” SW e distância de 62,29m até o ponto 66; deflete à 

direita e segue em linha reta com rumo 47º26’12” SW até o ponto 67; ; deflete à direita e 

segue em linha reta com rumo 83º25’05” SW  e distância de 52,35m até o ponto 68; deflete 

à esquerda e segue em linha reta com rumo 46º38’10” SW e distância de 49,52m até o 

ponto 69; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 36º52’12” SW e distância de 

35,00m até o ponto 70; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 82º52’30” SW e 

distância de 24,19m até o ponto 71; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

79º30’31” NW e distância de 53.34m até o ponto 72; sendo que do ponto 38 ao 72, confronta 

com a Área “H1”, desmembrada da Área “H”, de propriedade da Construtora Vaicon Ltda; 

deflete à direita e segue em linha reta com rumo 20º56’03” NW e distância de 108,46m até o 

ponto 16; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 11º28’19” NW e distância de 

200,00m até o ponto 17; segue em linha reta com rumo 11]28119” NW e distância de 

450,36m até o ponto 18; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 11º03’44” NW e 

distância de 100,66m até o ponto 19; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 

11º53’01” NW e distância de 100,19m até o ponto 20; sendo que do ponto 72 ao ponto 20 



     

confronta com área de propriedade da FEPASA - Ferrovia Paulista S/A (Leito ferroviário Boa 

Vista à Replan); deflete à direita e segue em linha reta com rumo 47º01’34” SE e distância 

de 83,28m até o ponto 25; confrontando com área de propriedade de GAB – Engenharia 

Ltda. e outros; segue em linha reta com rumo 47º01’37” SE e distancia de 145,31m até o 

ponto 26; segue em curva à esquerda com distância desenvolvida de 72,72m até o ponto 

27; segue em linha reta com rumo 29º57’56” NE e distancia de 32,86 até o ponto 28; sendo 

que, do ponto 25 ao ponto 28 confronta com área de propriedade da Companhia de 

Automóveis Tapajós; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 55º53’17” SE e 

distancia de 24,06m até o ponto 29; confrontando com a Rua 1 (do loteamento Parque 

Industrial Boa Vista); segue em linha reta com rumo 55º53’17” SE e distância de 192,86m 

até o ponto 29ª; segue no mesmo alinhamento e distância de 5,60m, até o ponto 61ª; deflete 

a direita e segue pela linha sinuosa do eixo córrego Boa Vista numa distância de 352,00m, 

até o ponto 61, ponto inicial do presente memorial, confrontando com área A desta matricula 

perfazendo assim, uma área superficial de 246.782.15m², calculada analiticamente. 

Av. 01 – Grava servidão de passagem em favor da Prefeitura Municipal de Campinas. 

(Caminho CAM 445) com área de 5.314,85m². 

 

Área 07-B 

Área de terras designada “H1”, que foi desmembrada da área “H”, com as seguintes 

medidas e confrontações, a saber: localiza-se na lateral direita da Rodovia dos Bandeirantes 

(SP-348), sentido Interior-Capital, na projeção dos Km. 100+132,44m, neste município e 

Comarca de Campinas, com área de 216.701,30m², que assim se descreve e caracteriza: 

Inicia-se no ponto 73, localizado na lateral direita da Rodovia dos Bandeirantes, de 

propriedade do DERSA, sentido interior-capital na projeção do Km. 100 + 132,44m, por onde 

segue em linha reta com rumo 81º23’38” NW e distância de 349,97m, até o ponto 74; deflete 

à direita e segue em linha reta com rumo 47º13’14” NW e distância de 184,86m, até o ponto 

75; deflete à direita e segue em linha reta com rumo de 27º00’40” NW e distância de 

143,52m, até o ponto 76; deflete à direita e segue em linha reta com rumo de 46º38’12” NE 

e distância de 43,94m, até o ponto 68; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

83º25105” NE e distância de 52,35m, até o ponto 67; deflete á esquerda e segue em linha 

reta com rumo de 47º26’12” NE e distância de 133,06m, até o ponto 66; deflete à esquerda 

e segue em linha reta com rumo 42º23’51” NE e distância de 62,29m, até o ponto 65; deflete 

à esquerda e segue em linha reta com rumo 00º00’00” N e distância de 36,00m, até o ponto 

64; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo de12º10’17” NW e distância de 

52,17m, até o ponto 63; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 05º00’47” NW e 

distância de 57,22m, até o ponto 62; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 

21º22’14” N e distância de 49,40m, até o ponto 61; deflete à esquerda  e segue em linha 

reta com rumo de 75º57’50” SE e distância de 16,49m, até o ponto 60; deflete à direita e 



     

segue em linha reta com rumo 43º09’09” SE e distância de 21,93m, até o ponto 59; deflete à 

esquerda e segue em linha reta com rumo 32º54’19” SE e distância de 20,25m, até o ponto 

58; deflete à esquerda  e segue em linha reta com rumo de 66º02’15” SE e distância de 

9,85m, até o ponto 57; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 87º30’38” NE e 

distância de 23,02m, até o ponto 56; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

41º11’09” SE e distância de 10,63m, até o ponto 55; deflete à direita e segue em linha reta 

com rumo 29º21’28” SE e distância de 18936, até o ponto 54; deflete à esquerda e segue 

em linha reta com rumo 14º21’28” SW e distância de 8,25m, até o ponto 53; deflete à 

esquerda  e segue em linha reta com rumo de 56º18’36” SE e distância de 18,03m, até o 

ponto 52; deflete à direita  e segue em linha reta com rumo 32º44’07” SE e distância de 

33,29m, até o ponto 51; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 56º18’36” SE e 

distância de 18,03m, até o ponto 50; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 

58º40’17” SE e distância de 26,93m, até o ponto 49; deflete à esquerda  e segue em linha 

reta com rumo de 74º44’42” SE e distância de 22,80m, até o ponto 48; deflete à esquerda  e 

segue em linha reta com rumo 79º41’43” SE e distância de 33,54m, até o ponto 47; deflete à 

esquerda e segue em linha reta com rumo 80º16’21” SE e distância de 35,51m, até o ponto 

46; deflete à direita  e segue em linha reta com rumo 77º00’19” SE e distância de 26,68m, 

até o ponto 45; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 47º43’35” NE e distância 

de 14,87m, até o ponto 44; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 75º04’07” NE e 

distância de 15,52m, até o ponto 43; deflete à direita  e segue em linha reta com rumo de 

84º17’22” NE e distância de 10,05m, até o ponto 42; deflete à direita  e segue em linha reta 

com rumo 73º48’39” SE e distância de 32,28m, até o ponto 41 deflete à esquerda e segue 

em linha reta com rumo 87º36’51” SE e distância de 24,02m, até o ponto 40; deflete a direita 

e segue com rumo 90º00’00” NE e distância de 8,00m até o ponto 39; segue em linha reta 

com rumo 90º00’00” NE e distância de 3,65m até o ponto 38; sendo que do ponto 76 ao 

ponto 38, confronta com a área ‘H” remanescente , de propriedade da Construtora Vaicon 

Ltda., segue em curva à direita com distância desenvolvida de 214,85m até o ponto 3; segue 

em curva à direita com distância desenvolvida de 112,52m até o ponto 4; deflete à direita e 

segue em linha reta com rumo 81º42’37” NE e distância de 15,00m até o ponto 5; deflete à 

esquerda e segue em curva à direita com distância desenvolvida de 70,42m até o ponto 6; 

segue em curva à direita com distância desenvolvida de 73,01m até o ponto 7; deflete à 

esquerda e segue em linha reta com rumo 81º42’37” SE e distância de 15,00m até o ponto 

8; deflete à direita e segue em curva com distância desenvolvida de 36,58m até o ponto 73; 

ponto inicial da presente descrição, sendo que do ponto 38  ao ponto 78 confronta com o 

limite da faixa de Domínio da Rodovia dos Bandeirante (SP-348) de propriedade do DERSA, 

perfazendo uma área superficial de 216.701,302m². 

 

 



     

Área 07-C 

Área de terras designada “H3”, que foi desmembrada da área “H1”, localizada na lateral 

direita da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido Interior-Capital, na projeção dos Km. 

100+132,44m e 99 + 794,24m, neste município e Comarca de Campinas-SP, 2² 

circunscrição Imobiliária, com área de 204.515,95m², que assim se descreve e caracteriza: 

Inicia-se no ponto 9, localizado na lateral direita da Rodovia dos Bandeirantes, de 

propriedade do DERSA, sentido interior-capital na projeção do Km. 99 + 794,24m, por onde 

segue em curva à direita com distância desenvolvida de 53,29m até o ponto 10; segue em 

linha reta com rumo 84º33’35” NW e distância de 325,47m até o ponto 11, sendo que do 

ponto 9 ao ponto 11, confronta com a faixa de domínio da antiga Estrada Campinas-Monte 

Mor (de propriedade do DER); deflete à direita e segue em linha reta com rumo 23º48’39” 

NW e distância de 87,70m, até o ponto 12; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

18º35’52” NW e distância de 40,31m, até o ponto 13; deflete à direita e segue em linha reta 

com rumo de 11º28’19” NW e distância de 300,00m, até o ponto 14; deflete à esquerda e 

segue em linha reta com rumo de 15º33’27” NW e distância de 140,36m, até o ponto 15; 

deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 20º56’03” NW e distância de 13,20m, 

até o ponto 72, sendo que do ponto 11 ao ponto 72, confronta co o ramal Férreo Boa Vista a 

Replan, de propriedade da FEPASA – Ferrovia Paulista S/A.; deflete à direita e segue em 

linha reta com rumo 79º30’31” SE e distância de 53,34m até o ponto 71; deflete à esquerda 

e segue em linha reta com rumo 82º52’30” NE e distância de 24,19m até o ponto 70, deflete 

à esquerda e segue em linha reta com rumo 36º52’12” NE e distância de 35,00m até o ponto 

69; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 46º38’12” NE e distância de 5,57 até o 

ponto 76; deflete à direita e segue em linha reta com rumo 27º00’40” SE e distância de 

143,52m até o ponto 75; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 47º13’14” SE e 

distância de 184,86m até o ponto 74; deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 

81º23’38” SE e distância de 349,97m até o ponto 73; segue em curva à direita com distância 

desenvolvida de 338,20m até o ponto 9, ponto inicial do presente memorial, sendo que, do 

ponto 73 ao ponto 9 confronta com o limite da faixa de domínio da Rodovia dos 

Bandeirantes (SP-348) de propriedade do DERSA, perfazendo assim uma área superficial 

de 204.515,958m². 

Av. 2 – Institui Servidão de Passagem em favor da Petrobrás Fertilizantes S/A – Petrofertil. 

 

ÁREA 08 

Área de terras com aproximadamente 55.000m², localizada dentro do remanescente da 

Fazenda Boa Vista, em Campinas/SP, área essa localizada na lateral direita da Rodovia dos 

Bandeirantes sentido interior/capital entre os Km 99+502,79m e 99+764,24m, Leito 

Ferroviário (FEPASA) e antiga estrada Campinas – Monte Mor. 

 



     

ÁREA 09 

Composta por duas Glebas. 

 

Área 09-A: 

Gleba “G”, com área de 212.721,19m², destacada da Fazenda Boa Vista, neste município e 

comarca de Campinas-SP, que assim se descreve: “Inicia-se no ponto 1, localizado na 

lateral direita da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), sentido Capital-Interior, na intersecção 

com a lateral direita do Ramal Férreo Extinto (FEPASA), sentido Campinas – Sumaré, por 

onde segue em linha reta com rumo 21º50’22”NE e distância de 307,03m até o ponto 

2;deflete à esquerda e segue em linha reta com rumo 66º09’31”NW e distância de 20,01m 

até o ponto 3; deflete à direita e segue em curva à esquerda, com distância desenvolvida de 

75,51m até o ponto 4, do ponto 1 ao ponto 4 confronta com a faixa de domínio da Rodovia 

dos Bandeirantes (SP-348), deflete à direita e segue em linha reta com rumo 82º46’35”NE e 

distância de 31,10m até o ponto 5; deflete à direita e segue em curva com distância 

desenvolvida de 56,83m até o ponto 6, sendo que do ponto 4 ao ponto 6 confronta com faixa 

da antiga Rodovia SP-101, deflete à direita e segue em linha reta com rumo 80º59’58”SE e 

distância de 364,75m até o ponto 7, confrontando com a Rua Luiz Fernando Rodrigues 

(Estrada Velha Campinas-Monte Mor), deflete à direita e segue em linha reta com rumo 

05º28’07”SW e distância de 157,51m até o ponto 8; deflete à esquerda e segue em linha 

reta com rumo 00º33’03”SW e distância de 119,80m até o ponto 9; deflete à esquerda e 

segue em linha reta com rumo 50º42’17”SE e distância de 58,85m até o ponto 10, do ponto 

7 ao ponto 10 confronta com o Expresso Cristália Ltda.; deflete à direita e segue em linha 

reta com rumo 49º50’13”SE e distância de 240,74m até o ponto 11; deflete à direita e segue 

em linha reta com rumo 06º31’45”SW e distância de 61,50m até o ponto 12, do ponto 10 ao 

ponto 12 confronta com a área de Salsbury Laboratórios Ltda.; deflete à direita e segue em 

linha reta com rumo 02º45’14”SW e distância de 49,08m até o ponto 13, confrontando com 

rua sem denominação; deflete à direita e segue em curva à esquerda com distância 

desenvolvida de 99,72m até o ponto 14, confrontando com a faixa de domínio da Rodovia 

SP-101; deflete à direita e segue em curva à esquerda com distância desenvolvida de 

432,44m até o ponto 15;  segue em linha reta com rumo 88º30’11”SW e distância de 

138,44m até o ponto 16; segue em curva à direita com distância desenvolvida de 191,48m 

até o ponto 1, ponto inicial da presente descrição, do ponto 14 ao ponto 1 confronta com o 

Ramal Férreo Extinto (FEPASA), perfazendo assim a área de 212.721,19m². 

 

Área 09-B 

Gleba com área de aproximadamente 60.000,00m², delimitada pelo Ramal Férreo Extinto 

(FEPASA - Boa Vista), faixa de domínio da Rodovia – SP 101 e faixa de domínio da 

Ferrovia, Linhas em Tráfego – Trecho Jundiaí - Colômbia. 

 



     

ÁREA 10 

Uma gleba de terras com 199.629,86 m², situada no bairro do Pary ou Amarais, nesta 

cidade e comarca de Campinas/SP, 2ª Circunscrição Imobiliária, com a seguinte descrição: 

inicia-se no ponto 9, segue com azimute de 69º31’57” e distância de 156,98m até o ponto 

10, segue com azimute de 350º12’20” e distancia de 216,96m até o ponto 11, segue com 

azimute 349º58’07” e distância de 211,51m até o ponto 12, segue com azimute de 

103º54’41” e distância de 37,65m até o ponto 13, segue com azimute 105º54’49” e distância 

de 31,15m até o ponto 14, segue com azimute 110º08’16” e distância de 351,14m até o 

ponto 15, localizado no eixo do córrego Pary, confrontando do ponto 9 até o ponto 15 com 

área de Aristides Pereira Filho; deflete a direita e segue pelo eixo sinuoso do córrego citado 

numa distância de 155,84m até o ponto 20, segue pelo eixo sinuoso do córrego Pary, numa 

distância de 68,83m até o ponto 16, segue pelo eixo do lago com azimute de 187º20’20” e 

distância de 189,29m até o ponto 17, confrontando com áreas de Marcos Cavalcante e 

Cooperativa Central de Fertilizantes; segue com azimute de 247º45’34” e distância de 

127,18m até o ponto 18, segue com azimute 248°10’14 ’’ e  distância de 295,54m até o ponto 

23, confrontando do ponto 17 até o ponto 23 com o Sistema de Lazer (Praça 1), Rua 18, 

Lotes nº 01 ao 18 da Quadra V, Rua 17, Lotes nº 01 a 14 da Quadra U, do Loteamento 

Parque Cidade de Campinas; segue com azimute 352º58’24” e distância de 185,60m até o 

ponto 8, confrontando com área da própria Companhia D’Paschoal de Participações, segue 

com azimute de 353º51’37” e distância de 40,69m até o ponto 9, início da presente 

descrição, confrontando com área da própria Companhia D’Paschoal de Participações, no 

município de Sumaré. 

 

ÁREA 11 

Uma gleba de terras com 232.104,26m², situada no bairro do Pary ou Amarais, nesta cidade 

e comarca de Campinas/SP, 2ª Circunscrição Imobiliária, com a seguinte descrição: inicia-se 

no ponto 9, segue com azimute de 69º31’57” e distância de 156,98m até o ponto 10, segue 

com azimute de 350º12’20” e distância de 216,96m até o ponto 11, segue com azimute 

349º58’07” e distância de 211,51m até o ponto 12, segue com azimute de 103º54’41” e 

distância de 37,65m até o ponto 13, segue com azimute 105º54’49” e distância de 31,15m 

até o ponto 14, segue com azimute 110º08’16” e distância de 351,14m até o ponto 15, 

localizado no eixo do córrego Pary, confrontando do ponto 9 até o ponto 15 com área de 

Companhia D’Paschoal de Participações e Unimóvel Empreendimentos e Construções Ltda, 

segue pelo eixo do córrego do Pary, numa distância  aproximada de 196,00m, até encontrar 

com a Estrada Municipal CAM 177; deflete a esquerda e segue numa distancia aproximada 

de 478,00m, confrontando com a mesma, até encontrar com a estrada Municipal sem 

denominação; deflete a esquerda e segue numa distância aproximada de 510,00m, 



     

confrontando com a mesma, até encontrar a divisa do Município de Campinas com Sumaré; 

segue por esta linha divisória até encontrar o ponto 9, inicio da presente descrição. 

 

ÁREA 12   

Uma gleba de terras, desmembrada da Fazenda do Campo, situado no Bairro dos Amarais, 

nesta cidade, contendo a área total de 46.185,00m², medindo 248,65m, para a Estrada dos 

Amarais; 292,00m, para um caminho de servidão; 191,85m, de um lado confrontando com 

Gilberto Bosco e Álvaro Bosco ou sucessores e de outro lado medindo 206,70m; 

confrontando com um caminho de servidão. 

 

ÁREA 13 

Imóvel: Gleba 63, oriunda da unificação do remanescente das glebas 63 e 64 do loteamento 

denominado Recanto Fortuna, situado neste município e comarca, medindo 60,00m de 

frente para o novo alinhamento do caminho 02; do lado direito mede 167,96m, confrontando 

com a gleba 62; do lado esquerdo mede 163,96m, confrontando com a gleba 65 e nos 

fundos mede 60,00m, confrontando com as glebas 107, 108 e 109, encerrando a área de 

9.888,10m².  

 

ÁREA 14 

Gleba de terras sem designação com área aproximada de 45.000,00m², com a seguinte 

descrição: frente para a estrada municipal que desta cidade vai ao Bairro de Aparecida com 

aproximadamente 146,00m; fundos com aproximadamente 131,00m, confrontando com 

quem de direito; lado direito com aproximadamente 384,00m, em linha reta, confrontando 

com as Glebas de José Joaquim Badan/ José Batista da Silva em 197,00m, e Viação 

Princesa D’Oeste Ltda em 187,00m; lado esquerdo com aproximadamente 346,00m em 

vários alinhamentos, confrontando com quem de direito. 

 

ÁREA 15 

Gleba de terras sem designação com área aproximada de 230.000,00m², com a seguinte 

descrição: frente para a estrada municipal, com aproximadamente 513,80m; fundos com 

aproximadamente 1.009,00m, em linha sinuosa acompanhando a jusante córrego sem 

denominação, confrontando com quem de direito; lado direito com aproximadamente 

390,50m, em vários alinhamentos, confrontando com quem de direito; lado esquerdo com 

aproximadamente 486,80m em vários alinhamentos, confrontando com quem de direito. 

 

ÁREA 16 

Gleba de terras sem designação com área aproximada de 446.000,00m², com a seguinte 

descrição: frente para a estrada municipal, com aproximadamente 967,50m; fundos com 



     

aproximadamente 982,50m, em linha sinuosa acompanhando a jusante o Córrego 

Quilombo, confrontando com quem de direito; lado direito com aproximadamente 764,50m, 

pela linha divisória com o Município de Sumaré, confrontando com quem de direito; lado 

esquerdo com aproximadamente 738,70m em linha sinuosa acompanhado a montante 

córrego sem denominação, confrontando com quem de direito. 

 

ÁREA GRAVADA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO DE PREEMPÇÃO  

Tem início no entroncamento do acesso a Gevisa com a Estrada Velha Campinas – Monte-

Mor; segue por essa estrada até atingir a faixa de domínio do Ramal Ferroviário, atualmente 

sob a concessão da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica); deflete á direita e segue por essa faixa 

até atingir o entroncamento do acesso a Gevisa, ponto inicial desta descrição. 

 


