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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
DESPACHO DA PRESIDENTA
Em 2°1 de fevereiro de 2000
Assunto; Aprovar o relatório de identificação e reconhecimento territorial da Comunidade Negra Rural
de Cafundó e á delimitação das terras ocupadas pela mesma, no Município de Salto de Pirapora, Estado
de São Paulo, segundo relatório elaborado pela Secretaria da Justiça e o Instituto de Terras do Estado de
São Paulo, conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Convênio n.º 07/98, publicado no
Diário Oficial da União, do dia 02 de julho de 1998, entre a Fundação Cultural Palmares - MinC e a
Secretaria da Justiça e da Defesa e da Cidadania, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que designou !IS seguintes profissionais para os serviços técnicos especializados: Alessandra Schmitt - Antropóloga; Maria Cecília Manzoli Turatti - Antropóloga com fulcro no art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias-ADCT-e, nos arts. 21 S e 216 da Constituição Federal,

,,-. _

A .Presidenta da Fundação Cultural Palmares - FCP, tendo em vista os autos do Processo FCP
n."01420.000436/99-70e, considerando o Parecer n.0 001/FCP/MinC/2000 do Grupo Técnico instituído
pela Portaria Interna da Fundação Cultural Palmares n." 21, de 30 de Agosto de 1999, publicada no
Boletim Interno N.º 12, mês agosto dá Fundação Cultural Palmares/Mine, formado por Eliane CantarinoO' Dowyer- Antropóloga; José Paulo Freire de Carvalho - Advogado e Sociólogo, Luciana Valéria
Pinheiro Gonçalves -:- Advogada; Edi Freitas de. Paula - licenciada em Geografia, Marlene Santos Pes- •
soa - Psicóloga e Marco Antônio Evangelista da Silva - Licenciado em Geografia face às razões e justificativasapre.s~adas_~ecide:
·
1 -Aprovar a conclusão, objeto do citado Parecer, reconhecendo os estudos de Identificação e Reconhe-,
cimento Territorial da Comunidade Negra Rural de Cafundó, no Município de Salto de Pirapora, Estado
de São Paulo e ll Delimitação da área por ela ocupada, nos termos do Memorial Descritivo.
2 - Determinar a publicação, · no Diário Oficial da União, deste Despacho e do Parecer n.•
001/FCP/MinC/2000.
·
3 - Oficiar aos seguintes órgãos. INCRA - Instituto "Nacional de Colonização e Reforma Agrária,
IBAMA - Instituto-Brasil~~:~eio ·Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; FUNAI - Fundação Nacion..):dirhidio;-'lJilt(tf..:·ÍÍistituto do Patrimônio Histórico é'Aftistico Nacional; e a SPU Secretaria dó Patrimônio da União, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre questões
---incidentesna-área-delim1tada,.
no âmbito,de..sl/,ll!rí~Vas,CO!l3Pl)~!;l'1l(\lj,,.,,_,~"'-''
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DULCE MARIA 1=EREIRA
COMUNIDADEDECAFUNDÓ
MUNICÍPIO.I>E SAL'(O DE PIRAPORA
GLEBA"A"
MEMORIAL DESCRITIVO
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A ref~rida gleba tem 'suas divisas iniciadas no ponto 1 O; cravado na margem esquerda da Estrada Municipal, que se dirige à mesma ( Gleba A), ponto de divisa da Gleba "B", daí segue por cerca de arame, no
sentido sul, confrontando com a já mencionada Gleba "B", com seguintes pontos, azimutes e distâncias:
10-9:143°04'29" e 20,74m;. 9-E65 : 143"28'14" e 29,95m, E65-11:69°00'34" e 7,78m, llc
12:102°04'18" e 48,25m; Ü-13: 164°44'42" e 5,79m; 13-14: 98°20'43" e 80,20m; 14-15: 321º57'57"
e 28,74m, 15-16: 88°51'00" e 57,80m;; 16-17. 63º54'00" e 18,18m, 17-18: 33º50'51" e.23,2lm; 1819; 58°27'13" e 40,48m; 19-21· 96°42'25" e 70,21m; 21-23: 94º14'34" e 33,79m; 23-24:
124°18'49" -e-'62,69m; .24 -24A: ]S0°29'25" e 69,47m, 24A-2S: 160°33'40" e 26,89m; 25-26:
133º45'25" e 48;57rrÍ; 26-27: 134°13'42" E 148,60m; ponto esse cravado na margem direita do Córrego Cafundó; daí; deflete à direita e segue pelo referido córrego, no sentido jusante, passando a confrontar com terras ocupadas por Armando Landulpho até o ponto 31, por uma distância aproximada de
426,69m, ponto cravado na-foz de um afluente do já mencionado córrego; daí, deflete à direita e segue
pelo referido afluente no sentido montante, até o ponto 132, por distância aproximada de 173,97m, confrontando com terras ocupadas por Roque Sebastião de Miranda; deste segue ainda pelo afluente, até
suas cabeceiras noponto 01, passando a_ confrontar com terras ocupadas pela Gleba "A", por uma distância aproximada de t38,_57m, deste segue por cerca de arame confrontando com a jã descrita Gleba
"A", com os seguintes pontos, azimutes e distâncias: 01-02: 301°40'45" e 105,76m, 02-03·22º34'22" e
28,97m; 03-04: 02"22'16" e S5,84m; 04-05: 06°51'46" e 141,Slm; 05-65: 3Ó6"40'39" e 153,59m, 6566: 348º04'20" e '2j,47m, ponto este cravado na margem direita da referida Estrada Municipal, que da
. acesso à glebardàí, deflete à direita e segue por linha ideal, atravessando a mesma, até o ponto IO, com
. azimute de 09°57'36" -e distância de 23,47m, ponto este, onde teve início a presente descrição
GLEBA "B" -

MEMORIAL DESCRITIVO
_
A referida gleba tem suas divisas iniciadas no ponto 171; cravado na margem esquerda dá estrada.Municlpal,'qué Iiga Salto dePirapora ao Portal de Pirapora e ainda canto de divisa da
gleba ocupada:.p~la$.~.P.G. -..:Bairrodos Alves; daí segue confrontando com a referida gleba, com os
c'seguintes pontos; àziniutes ~ distâncias:
.
171-175: 206°12'39" e 36,16m; 175-176 109"35'29" e 19,74m; 176-170: 27"11'36" e 33,85m; ponto
esse cravado na margem esquerda da já mencionada estrada, dai, segue por cerca de arame margeando
a estrada até o ponto 169, .com azimute de 109°54'13" e distância de 15,42m; daí, deflete à direita e
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segue porespigão divisor de:·ãguas,confrontando com terras do mesmo OCUPl!Ilte, Armando Landulpho,
com os seguintes pontos, azimutes e-distâncias: 169-E42:-il9"35'.07" e 3,00m; E42-E43: 192°26'39" e 51,42m; E43-E44: 189°18'59" e 61,28m; E44E45: 194ºÍ2'43" e 40,32m; E45~E46 167!>()2'55"e 39,71m; E46-E47: 165º06'46" e 66,52M; E47E48: 166°51'36" e 65,59Ín; E48-E4~: 167°24'13" e 105,88M; ~49-E50: 166°38'54" e 69,03m; E50E51: 164"32'01" e 62, 10m; E5 l-E52: 167"29'25" e 40, 18m; E52-E53.172º38'08" e 36,82m; E53-E54: 170041'00" e 72,40m; E54-27: 214°50'59" e 121,29m; ponto este, cravado na direita da margem do
· Córrego Cafundó; dâí, deflêfe·à 'direita e segue por cerca de.arame; confrontando com 'terras ocupadas
pela Gleba "A", _com os seguintes pontos, azimutes e distâncias: 27-26; 314°13'42" e 148,60m, 26-25.
· 313°:45_'25.'' e· 48,_57m;.25-24A: 340°33'40" e 26,89m; 24A-24: 330"29'25" e 69,47m; 24-23:
304º18'49" é 62,29m; 23-21: 274°14'34".e 33,79m; 21-19: 276º42'25" e 70,21m; 19-18: 238°27'13"
e 40,48in; ul:17: 213º50'5l'·'e.23,2lm; 17-116: 243°54'00" e 18,18m; 16-15: 168º51'00" é 57,80m;
15-14:·141º 57'57". e 28,74m; 14-13: 278°20'43" e 80,20m; 13-12: 344º44'42" e 5;70m, 12-11:
282"04' l!l'' e 48,25m; l 1-É65: 249°0Ó'34" e 7,87m; E65-9: 323°28' 14" e 29,95m, 9-1O. ;n3º04'29'' e
20,74m; ponto este cravado ná margem esquerda da estrada municipal, que dá acesso à gleba "A", daí
segue por cerca de arame e passando a confrontar com a refe.ridaestrada até o ponto 78, com azimute
272°00'47" e distância de 46, 12m; daí, segue,ainda margeando a estrada e não maispor cerca de arame,
com uma distância aproximada de 60,25m, até o ponto 93; ponto este cravado no cruzamento da referida estrada, com a já mencionada Estrada Municipal, que liga Salto de Pirapora ao Pontal de Pirapora; daí, segue margeando a Estrada Municipal, no sentido de Salto de Pirapora por urna distância aproximada de 568,80m; até o ponto 155; daí, segue por cerca de arame, no-mesmo sentido, continuando a
· confrontar'com ~- estrada Municipal, com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
155-157: 46°41'25" e 35,72m; 157-159: 63°43'49" e 100,63m; 159-161: 71"20'31" e 37,53m; 161163: 90°28'33" e 67;43m; 163 -171: 10Íºl4'31" e 92,48m; ponto este, onde teve inicio a presente descrição.
·
·
GLEBA"C"
MEMORIALDESCRITIVO
A referida gleba tem suas divisas iniciadas no ponto 86, cravado no cruzamento das margens esquerda
e direita das Estradas Municipais que se dirigem respectivamente nos sentidos Portal de Pirapora e Gleba "A'-:, deste segue por cerca de arame, confrontando assim 'com a mencionada estrada que se dirige à
gleba "A", por um encaminhamento com os seguintes pontos, azimutes e distâncias·
88-82. 125"26'00" e 7,66m; 82-83 : 151"08'59" e 26, 13m; ~3-79: 130"21'34"e 17,48m; 79-70:
122°11'11 ". e 17,44m; 70-69:"97°56'22" e 26,79m; 69-68: 110º13'03" e li, 49m; 68-67: 129º34'05"
. e 4,63m;,67-68: 145°12'10" e 7,46m; deste ponto segue, ainda por cerca de arame, no mesmo sentido (
gleba"A"), passando então a confrontar ~ma gleba "A", com os seguintes pontos, azimutes e distãnci-
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168°04'20"- e 23,47m; -65~5: 126°40'39" e 153,59m; 5-4: 186°51'46" e 141,Slm; 4-3:
182°i2' 16" e 55,84m; 3-2: 202°34'22" e 28,97m, 2-1. 121º40'45" e 105,76m; ponto este cravado na
nascente de um afluente do Córrego Cafundó; deste segue pelo referido afluente, no sentido jusante,
ainda confrontando com a gleba'tA", até o ponto 132, com urna distância aproximada de 138,57m;
ponto este, situado na divisá de terras·do mesmo ocupante da gleba "C", Roque Sebastião de Miranda;
daí, !Iei;leteà direita e segue, por cerca de arame, confrontando com a referida área até o ponto 129, com
azimute·de 228º10'00" e distância de 434, 19m; deste deflete à direita e segue, ainda por cerca de· arame,·passando a confrontar com terras ocupadas pelo Portal de Pirapora, com os seguintes pontos, azimutes e distâncias·
- ·
129-128: 246°27'41" e 3,98m; 128-127: 286º57'32" e 3,81m; 127-124: 317°56'45"e 307,Slm, 124123: 324"26'26" e .6,12rn; 123-120: 348º51'59" e 33,14rn; 120-119: 331°22'57" e 6,49m, 119-118·
319°05'32" e 34,68m; 118-115: 320°26'42" e 70,87m; 115-113. 327°48'40" e 59,60m; 113-112:
316º,27'06" e 29,30m; 112-109: 311~50'33" e 30,04m; 109-106: 325°32'25" e 16,93m; 106-101·
347°40'26" e 71,llm; 101-100: 354"34'39" e 6,14m; 100-99: 03"44'44" e 6,12m, 99-98: 28º38'01" e
5,95m; deste, deflete à direita, e segue, ainda por cerca de arame, margeandc a já mencionada Estrada
- Municipat.com.os.seguíntes. pÕntos,azimutes e distâncias:
98-97: 35°46'46'' e 18,18m; 97-94· 48º09'13" e 340,24m, 94-86: 50°15'49" e 105,98m; ponto este
onde teve a seguinte descrição:
·
GLEBA~D"
MEMORIAL DESCRITIVO
A referida gleba tem SU!IS divisas iniciadas no ponto ·165, cravado no cruzamento das margens, direita e
esquerda das Estradas Municipais.que se dirige ambas, ao Portal de Pirapora, no sentido Salto de Pirapera ao Portal Pirapora; deste, segue pela margem direita, confrontando com a mesma até o" ponto 64,
por uma distância-aproximada de 1.405,2-lm, ponto este, cravado na divisa das terras ocupadas pelo
Portal de Pirapora; daí ~eflete à direita e segue por cerca de arame confrontando com o já mencionado
Portal.de Pirapora, com os- seguintes pontos, azimutes e distâncias·
.
64-63: 324"47'05" e 79,30m~ 63-61: 305°11'25" e 94,7lln; 61-62. 00°08'30" e 8;o9m; 62-60·
316°41'10:' e 48,06m; 60-58: 335°21'31" e 60,49m; 58-59: 315º47'01" e 8,27m, 59-57: 279°26'59" e
74,07m; 57-56: 10"20'55" e 107,44m; 56-55: 330"22'39" e 69,76m; 55054: 330"23'10" e 58,lOm; 5453·:03º43'44" e71,04m; 53-51: fl°21 '59" e 61,70m; ponto este cravado na margem direita da Estrada
Particular, que dá acesso à gleba "D", deste,,atravessa a estrada por linha ideal com azimute 14°07'32"
- e distância de 6,23m; atéo ponto52; deste, segue por cerca de arame, continuando a confrontar com o
Portal de Pirapora, com os seguintes pontos, azimutes e distâncias·
52-50. 11º37'48" e 170,99m; ~049- 12°11'33" e 336,06m; 40-48: 10º17'59" e 268,70m; 48-E34:
13°1O' 1 O" e l32,42m, ponto .~e_ cravado na margem direita da Estrada Particular, que dá acesso à Estrada Municipal,' daí deflete à' direita e segué pela referida cerca, confrontando com a mencionada estrada até o ponto 46, com azimute 54"05'22" e distância de 39,30m; daí deflete à direita e segue por cerca
de arame e ainda confrontãndo 'com o Portal de Pirapora, com os seguintes pontos, azimutes e distânci-
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4~i-45·.60"38'49'' e 2,6,llm; 45-44: 95°34'42" e 73,3Sm; 44-43· 96°42'19" e 129,84m, 43-42:
97°31'42" e 275,6211!;4;2-41:9~6'44" e 39,55m; 41E-28: ~9°23'59" e 210,45m; ponto este, cravado
na margem esquerda da já descrita I!strada Municipal, que liga Sl!;fto de Pirapora ao Portal de Pirapora;
daí, 'deflete à direita e segue margeando aEstrada Municipal, confrontando com a mesma, com distância
aproximada de 706;44m, até o ponto 165, onde teve início a presente descrição.
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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES
DESPACHO DA PRESID~TA
Em 11 de·xevere~ro de 2000
Assunto: ·Aproyáro relatório de identificação e.reconhecimento territorial da Comunidade N~ Rural
de·Cafimd6 e .a d~?
das temia ocupadas pela mesma, no Município de Salto de Pirappra, Estado
de São Paulo; segundo relatório elaborado pela Secretaria da Justiça e o-Instituto de Terras ·do Està4ô de
São ~o, confonne Acordo de Cooperação Técnica firmado pelo Convênio n.º 07(98, publicado .no
Diário Oficial dá União, do dia 02 de julho de 1998, entre a Fundação Cultural Palmares - Mine e. a
Secretaria da JÚStiça e da Defesa e da Ci!iadania, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, que 9esignou as,seguintes profissionais para os serviços técnicos especializados: Alessandra Schmitt -- A$'0-:
póloga; Maria Cecília Manzoli Turatti - Antropóloga com fulcro no art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT e, nos arts, 215 e 216 da Constituição Federal.
A Presidenta d!', Fundação Cultural Palmares - FCP, tendo em vista os autos do Processo FCP
n.º01420.000436/9~ 70 e, considerandoo Parecer n,? OOI/FCP/MinC/2000do Grupo Técnico instituído
pela t>._ortaria Interna da Fundação Cultural Palmares n:º 21, de 30 de Agosto de 1999, publicada !1º
Boletim Interno N. 0 12, mês agosto da Fundação Cultural Palmares/MinC, formado por Eliane Cantarino O' Dowyer- Antropóloga; José Paulo Freire de Carvalho - Advogado e Sociólogo; Luciana Valérla _
Pinheiro Gonçalves - Advogada; Bdi Freitas de Paula - licenêiada em Geografia, Marlene Santos Pessoa - Psicóloga e Marco Antônio Evangelista da Silva - Licenciado em· Geografia fuce às razões e justificativas apresentadas decide:

1 - Aprovar a conclusão, objeto do citado Parecer, reconhecendo os estudos de Identificação e Recoubecimento Territorial da Comunidade Negra Rural de Cafundó, no Municipio de Salto de Pírapora, Estado
de São Paulo e a Delimitação da área por ela ocupada, nos termos do Memorial Descritivo.
·

-

.

.

2 - Detemtlnar. a publicação, no Diário Oficial da União, deste Despacho e do Parecer n.º
001/FCP/MinC/2000.
3 - Oficiar aos seguintes órgãos: INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis; FUNAI - Fun: dação Nacional do Índio; IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; e a SJ>U Sectetarla do Patrimônio da União, para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre questões
incidentes na área-delimitada, no âmbito de suas respectivas competências.

DULCE MARIA PEREIRA
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GLEBA"A"
· Data
MEMORIAL DESCRITIVO

l?lass.

A referida glebá'tem suas divisas iniciadas no ponto I O; cravado na margem esquerda da Estrada Municipal, que se dirige à mesma ( Gleba A), ponto de divisa da Gleba.'13", daí segue por cerca de, arame, no·
sentido sul, confrontando com a já mencionada Gleba '13", com seguintes pontos, azimutes e distâncias:
10-9:143°04'29" e 20,74m; 9-E65 ·: 143"28'14" e 29,95m; E65-ll:69°00'34" e 7,78m; 1112:Í02"04'HI!' e·48,25ri:t;12-13: 164º44'42" e 5,79m; 13-14: 98"20'43" e 80,20m; 14-15: 321°57'57"
e·.28,74m;15-16:r88°51'00" e 57,80m;; 16-17: 63°54'00., e 18,18m; 11-18: 33"50'51" e 23,21m; 18-"
19: 58°27'13" e 40,48m; 19-21: 96°42'25" e 70,21m; 21-23: 94°14'34" .e 33,79m; 23-24:
· 124~18'49" e 62,69m; 24._-24A: 150"29'25" e ·69,47m; 24A-25: 160"33'40" e 26,89m; 25-26:
133°45'25" e 48;57m;· 26-27: 134°13'42" E 148,60m; po1_1to:~ cravadona margem direita do Córrego-éafuniiõ;dâÇdetietê' à direita ê
pefó rd'erido
sentido jusante, passando a confrontar com terras ocupadas por ,Armando Landulpho até o ponto 31, por uma distância aproximada de
426,69m, ponto cravado na foz de um afluente do já mencionado córrego; daí; deflete à direita e segue
pelo referido afluente no sentido montante, até o ponto 132, por distância aproximada de 173,97m, confrontando com terras ocupadas por Roque Sebastião de Miranda; deste segue ainda pelo afluente, até
suas cabeceiras no ponto 01, passando a confrontar com terras ocupadas péla Gleba "A", por uma distância aproximadá de 138,57m, deste segue por cerca de arame confrontando com a já descrita Gleba
"A"; com os seguintes pontos, azimutes e distâncias: 01-02: 301°40'45" e 105,76m; 02-03:22°34'22" e
28,97m; 03-04: 02"22'16" e 55,84m; 04-05: 06°51'46" e 141,51m; 05-65: 306º40'39" e 153,59m; 6566: 348"04'20" e 23;47m, ponto este cravado na margem direita da referida Estrada Municipal, que da
acesso à gleba; dai, deflete à direita e segue por linh~ ideai, atravessando a mesma, até o ponto 10, com
azimute de 09°57'36" e distância de 23,47m, ponto este, onde teve início a presente descrição.

'segue

éóiteg~· ;ô

MEMORIAL DESCRITIVO
· A referida gleba tem suas divisas iniciadas no ponto ! 71; cravado na margem esquerda da estrada Municipal, que liga Salto de Pirapora ao Poria! de_Pirapora e ainda canto de divisa da
gleba ocupada pela E.E.P.G. - Bairro dos Alves; daí segue confrontando com II referida gleba, com os
seguintes pontos, azimutes e distâncias:
·
171-175: 206"12'39"·e 36;16m;'17S-176· 109°35'29" e 19,74m; 176-170: 27°11'.36" e 33,85m; ponto
. esse cravado na margem esquerda da já mencionada estrada; dai, segue por cerca de arame margeando
a estrada até o ponto 169, com azimute de 109°54'13" e distância de 15,42m; daí, deflete à direita e
segue por espigão divisor de águas, confrontando com terras do mesmo ocupante, Armando Landulpho,
com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
·
'
169-E42: 219°35'07" e 3,00m; E42-E43: 192~6'39" e 51,42m; E43-E44: 189°18'59" e 61,28m; E44E45:-194ª17'43" e,40,32m; E4S-E46 167°02'55".e 39,71m; E46-E47: 165°06'46" e 66,52M;:E4-7:
E48: 166°51'36" e 65°,59in; É48-E49: 167"24'13" e 105,88M; E49-E50: 166oj8'54" e 69,03m; E50E51: 164°32'01" e 62, 10m; E51-E52:, 167°29'25" e 40, 18m; E52cE~3:172°38'08" e 36,82m; E5~-E54:
170ª41'00" e 72;40m; E54-27: 214°50'59'' e 121,29m; ponto este,.cravado_na direita da margem do
Córrego Cafundó; daí, deflete à direita e segue por cerca de arame, .coefrontando com terras ocupadas
_pela Gleba"A", com os seguintes pontos, azimutes e distâncias: 27-26: 314°13'42"e 148,60m; 26-25:
313º4?'25" e 4~,57~_.}5-214;, 349°33'40"- e 26,89m; ~4A-24:. 330°29'.25" e c;j!:l,47m., 24-23:
304ª18'49" e 62,29m; 23-21: 274°14'34" e 33,79m; 21-19: 276º42'25" e 70,21m; 19-18: 238°27'13"
e-40,48m; 18-17: 213~50'.51.''e23,21m; 17-H6: 243°54'00" e 18,18m; 16-15: 168°51'00" e 57,80m;
15-14: -141ª 57'57" e 28,74m; -14-13: 278"20'43" e 80,20m; 13-12: 344°44'42" e 5;70m; 12-11:
282°04'18" e48,25m; ll-E65: 249°00'34" e 7,87m; E65-9: 323°28'Í4" e 29,95m, 9-10: 323º04'29" e
20,74m; ponto este cravado na margem esquerda da· estrada rmmioípal; que dá acesso à gleba "A", daí
segue por cerca.de arame e passando a confrontar com a referida estradaaté o ponto 78, com azimute·
272°00'47'' e distância de 46;12m; dai; segue ainda margeando a estrada e não mais por cerca de arame,
com uma distância aproximada de 60,25m; até o ponto 93; ponto este ·cravado no cruzámento dà referi-'
. da estrada, com a já mencionada·Estrada Municipal, que liga Salto de Pirapora ão Pontal de Pirapora;
daí, segue margeando a Estrada Municipal, no sentido de Salto de Pirapora por uma distância aproximàda dé· 568,80m; até o.ponto -155; daí, segue por cercá. de arame, no mesmo, sentido, continuando a
confrontar com a estrada:Municipal, com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
.
155-157: 46°41'25" e 35,72m; 157-159: 63°43'49" e 100,63m; 159-161:·71°20'31" e 37,53m; 161163: 90"28'33" e 67,43m, 163 -171: 101º14'31" e 92,48m; ponto este, onde teve início a presente descrição.

MEMORIAL DESCRITIVO
A referida gleba tem suas divisas iniciadas no ponto 86; cravado no cruzamento das margens esquerda
e direita das Estradas Municipais que sé dirigem respectivamente nós sentidos Portal de Pirapora e Gleba "A", deste segue por cerca de arame, confrontando assim com 1!- mencionada estrada que se dirige à
gleba u X', por um encaminhamento com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
88-82: 125"26'00"- e 7,66m; 82-83 : 151°08'59" e 26, 13mi 83-79: l30"21'34"e 17,48m; 79-70:
· 122°11'11" ·e.17,44m/ 70-69! 97"56'~2''· e 26,79m; 69-68: I10ºl~'OJ" e 11, 49m;_68-67; J29°34'05"
e 4,63n('67-68: 1'45º12~10'"e".7;4õiri;·destépónfo segue, ainda por cerca de arame, no mesmo sentido (
gleba" A"), passando então a confrontar com a gleba "A", com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
, .
.
-66-65: 168°04'20" e 23,47m; 65-5. 126°40'39" e 153,59m; 5-4: 186°51'46" e 141,51m; 4-3:
· 182"22'16" e 55,84m; 3-2: 202°34'22" e 28,97m; 2-1: 121°40'45" e 105,76m; ponto este cravado na
nascente de-um afluente do Córrego Cafundó; deste segue pelo referido afluente, no sentido jusante,.
ainda confrontando com a gleba"A", até o ponto 132, com uma distância aproximada de 138,57m;
ponto é~. situádo na divisa de terras do mesmo ocupante da gleba "C", Roque Sebastião de Miranda;.
daí, defléte à_direitae segue, por cerca de arame, confrontando com a referida área até o ponto 129; com
azimute de 228°10'00" e distância de 434,19m; deste deflete à direitae segue, ainda por cerca de arame, passando.a confrontar com terras ocupadas pelo Portal de Pirapora, com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
.
.
129-128: 246"Í7'41" e 3,98m; 128~127~ 786°57'32" e 3,81m; 127-124: 317°56'45"e 307,51m; 124123: 324"26'26" e 6,12m; 123-120: 348°51'59" e 33,14m; 120-119: 331°22'57" e 6,49m; 119-118:
319°05'32" e 34,68m; H8-IIS: 320°26'Jf2" e 70,87m; llS-113: 327°48'40" e 59,60m; 113-112:
316°,27'06" e 29,30m; 112-109: 311°50'33" e 30,04m; 109-106: 325°32'25" e 16,93m; 106-101:
0
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347°40'26" e 71,1 lm; 101-100: 354"34'39" e 6, 14µi; 100-99: 03°44'44" e 6, 12m; 99-98: 28"38'01" e
5,95m; :deste, deflete à direita, e segue, ainda por cerca de arame, margeando a já mencionada Estrada
Municipal, com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
.
_ ._
, 98-97: 35°46'46" e 18,18m; 97-94: 48"09'13" e 340,24m; 9-4-86: 50"15'49" e 105,98m; -ponto este
onde teve_.a seguinte descrição.

MEMORIAL DESCRITIVO
A referida gleba.tem suas divisas iniciadas no ponto 165; cravado no ~ento
das margens, direita e
esquerda das Estradas Municipais que se dirige ambas. ao Portal de Pitap~ n<i.seíttiíJi:tSaltode ~pora ao Portal Pirapora; deste, segue pela margem direita, confrontando com.a.mesma !11~ oj101rt9_ 64,
por uma distância aproximada de 1.405,21m; ponto este, cravado na divisa das terras ocupadas pelo
Portal · de Pirapora; daí deflete à direita e segue por cerca de arame confrontando com o já mencionado
Portal de-Pirapora;com os seguintes pontos, azimutes e distâncias:
:.-- .·,
64-63: 324P47'05" e 79,30m; 63-61: 305°11'25" e 94,71m; 61-62: 00"08!30",-e::8;!)9m; 62-60:
316º41' 10" e 48 06m; 60-58: 335"21'3 I" e 60,49m; 58-59: 315°47'01"
69,76m;· e 8,27m; 59-57: 279"26'59" e
·74,07m; 57--56: 10020'55" l07,44ní;-56:'5S: 3j0"22;39" -ê
55-~54: 330°2:3'Í'Õ'; es(ioar54-- - .
5J: 03°43'44" e 71,04m; 53-51: 11°21 '59" e 61,70m; ponto este cravado na margem dire.itii_daEstrada Particular, que dá acesso à gleba ''D", deste, atravessa a estrada por IÍnha ideal com· azimut<fÍ4"07'32"
edistância.de 6,+3m; até o ponto 52; deste, segue por cerca de arame, contínuando a confrontar com o
Portal déPiraporá, com os seguintes pontos, azimutes e. distâncias:
.·
- - · _. ,. __
52-50: 11"37'48" e 170,99m; 50-49:-12º11'3:3" e 336,06m; 40-48: 10017'59'' e Uí8,70m; 48-E34:
13°10'10" e 132,42m; ponto este cravado na margem direita da Estrada Particular, que dá acesso à Estrada ~urucipal; daí deflete à direitae segue pela referida cerca, confrontando com a mencionada estra. da até ponto 46, com azimute 54"05'22" distância de 39,30m; dai deflete à direitae ~_por·cerca'
de arame e ainda confrontando com o Portal de Pirapôra, com os seguintes _pontOs, azimutes ê distâi:tcias:
46-45: 60"38'49" e 26,llm; 45-44: 95°34~42" e 73,35m; 44-43: 96°42'19''. e _12!?,84m; 43-42: .
97°31'42" e 275,62m; 42-41: 99"26'44" e 39,55m; 41E-28: 99°23'59~'' e ~IOA5,tn; pónto este, Cfà~o
na margem esquerda da já descrita Estrada Municipal, que liga Salto de Pirapora-àoPortál de P.irapora;
daí, deflete à direita e segue margeando a Estrada Municipal, confrontando com a mesma, com distância
aproximada de 706,44m, ~té o ponto _165-, onde teve início a presente descrição.
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