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Oficio nº 01/2022  - CERPI 

 

Relações n° s:  001 a 013/2022 

 
 

Ilha Comprida,  26 de Agosto de 2022. 

 

 

EXCELÊNCIA:  

 

Ref: - Relação de nomes e respectivos lotes, cujos pedidos de Titulação foram 

deferidos . 

 

 

 

Cumprindo preceito legal, servimo-nos do presente para solicitar a 

Vossa Excelência se digne determinar seja afixada, no átrio dessa Egrégia Casa de Lei, a 

relação anexa, com os nomes, loteamento, quadra e lote, cujos pedidos de titulação foram 

deferidos, de modo a que, se for o caso, possam os interessados oferecer Impugnação. 

Sendo o que nos oferece para o momento, ao ensejo, renovamos 

nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente  

 

 

 

João Ferreira de Moraes Neto 

Presidente da CERPI 

 

 

 

 

Exma. Sra. 

Vereadora ANDRESSA MARQUES MOREIRA CERONI  

DD Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida – SP 
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Oficio nº 02/2022  - CERPI 

 

Relações n° s:  001 a 013/2022 

 
 

Ilha Comprida,  26 de Agosto de 2022. 

 

 

Sr. Funcionário:  

 

Ref: - Relação de nomes e respectivos lotes, cujos pedidos de Titulação foram 

deferidos . 

 

 

 

Através do presente, solicita o Sr. Presidente da Comissão Especial de 

Regularização de Parcelamentos Ilegais – CERPI - seja afixada, no átrio Municipal, a relação 

anexa, com os nomes, loteamento, quadra e lote, cujos pedidos de titulação foram deferidos, 

de modo a que, cumprindo preceito legal, possam eventuais interessados oferecer 

Impugnação. 

 

 

Atenciosamente  

 

 

 

João Ferreira de Moraes Neto 

Presidente da CERPI 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Funcionário Municipal 

Encarregado da Divulgação de Atos - Ilha Comprida – SP 
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Oficio nº 03/2022  - CERPI 

 

Relações n° s:  001 a 013/2022 

 
 

Ilha Comprida,  26 de Agosto de 2022. 

 

 

Senhor: 

 

Ref: - Relação de nomes e respectivos lotes, cujos pedidos de Titulação foram 

deferidos . 

 

 

 

Cumprindo preceito legal, servimo-nos do presente para solicitar a Vossa 

Senhoria se digne determinar seja afixada, no átrio desse Cartório, a anexa relação de 

nomes, loteamento, quadra e lote, cujos pedidos de titulação foram deferidos, de modo a que, 

se for o caso, possam os interessados oferecer Impugnação. 

Sendo o que nos oferece para o momento, ao ensejo, renovamos nossos 

protestos de estima e consideração. 

 

 

 

Atenciosamente  

 

 

 

João Ferreira de Moraes Neto 

Presidente da CERPI 

 

 

 

 

Ilmo. Sr. 

Escrivão do Serviço Registro de Imóveis e Anexo de Iguape – SP 
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Oficio nº 04/2022  - CERPI 

 

Relações n° s:  001 a 013/2022 

 
 

Ilha Comprida,  26 de Agosto de 2022. 

 

 

Senhor: 

 

Ref: - Relação de nomes e respectivos lotes, cujos pedidos de Titulação foram 

deferidos . 

 

 

 

Cumprindo preceito legal, servimo-nos do presente para solicitar a 

Vossa Senhoria se digne determinar seja afixada, no átrio desse Cartório, a anexa relação 

de nomes, loteamento, quadra e lote, cujos pedidos de titulação foram deferidos, de modo a 

que, se for o caso, possam os interessados oferecer Impugnação. 

Sendo o que nos oferece para o momento, ao ensejo, renovamos 

nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

 

Atenciosamente  

 

 

 

João Ferreira de Moraes Neto 

Presidente da CERPI 

 

 

Ilmo. Sr. 

Escrivão do Cartório da Corregedoria Permanente da Comarca de Iguape – SP 


