
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - PARA
GABINETE DO PREFEITO

MENSAGEM N° 062 DE 18 DE MARÇO DE 2019

Sr. Presidente e Senhores Vereadores da Câmara Municipal:

Tenho a honra de submeter ao exame dessa Casa o Projeto de Lei anexo que autoriza

o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património, na forma que dispõe a Lei

Municipal n° 187, de 1° de dezembro de 2009.

O Projeto de Lei se justifica porque procura estabelecer um conjunto de medidas

técnicas, administrativas, económicas e sociais necessárias ao desenvolvimento racional e

humano da cidade, em conformidade com o Plano Diretor e com a Lei Municipal n° 187, de 1°

de dezembro de 2009.

Isto posto, cumpre esclarecer que o texto jurídico "sub examen" tem o total de nove

(9) artigos.

Finalmente, ao submeter o Projeto anexo à apreciação dessa respeitável Câmara,

estamos certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente,

saberão reconhecer que merece aprovação rápida.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar as Vossas Excelências os protestos de

apreço.

Floresta do Araguaia/PA, 18 de março de 2019

Adélio dos Santos de Sousa

Prefeito

Re:ebido na -Secretaria

Em J? . D*

——••—»— -^—^—s^fc^^

Secretária

Avenida JK n° 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - CEP n° 68.543-000
CNPJ n° 01.613.338/0001-81



flPflSStSI PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA - P A R Á
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PROJETO DE LEI N°526 DE 18 DE MARÇO DE 2019

Autoriza o Poder Executivo a alienar bem imóvel de seu património,

na forma que dispõe a Lei Municipal n° 187, de 1° de dezembro de 2OO9.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará, usando das

atribuições que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a CÂMARA DE VEREADORES

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alienar para Emanuella Mendes

Cabral, CPF n° 024.580.412-99, o bem imóvel de seu património, que adiante se descreve,

mediante Título de Domínio, na forma que dispõe os arts. 1°, 2°, 5°, 6° e 7° da Lei Municipal

n° 187, de 1° de dezembro de 2009.

Art. 2°. O imóvel objeto da presente Lei, assim se descreve:

Área de terreno a alienar: Trezentos Metros Quadrados (300,OOm2).

Localização: Área urbana do Município de Floresta do Araguaia: Lote 06, Quadra 112G,

Setor 2°, Bairro Vila Nova, com frente para a A v. Tacaiunaf s/n°.

Confrontações:

Ao Norte: medindo 30,00 metros, com o lote 07.

Ao Leste: medindo 10,00 metros, com o lote 17.

Ao Sul: medindo 30,00 metros, com o lote 05.

Ao Oeste: 10,00 metros, com frente para a Av. Tacaiuna.

Art. 3°. O imóvel objeto da presente Lei será desmembrado da área de dois mil

quinhentos e noventa e nove hectares, dezenove ares e trinta e seis centiares (2.599.1936)

que está registrado no Cartório de Registro de Imóveis, Comarca de Conceição do Araguaia,

Estado do Pará, no Livro n° 2 •• Registro Geral, Matrícula n° 2B3-16.847, Folha 001,

destinado à formação do património do Povoado de Floresta do Araguaia, transmitindo

definitivamente ao Município de Floresta do Araguaia, por ocasião de sua criação pela Lei

Estadual n° 5.760, de 15 de outubro de 1993.

Art. 4°. O imóvel descrito no art. 2° desta Lei foi avaliado em R$ 150,50 (Cento e

Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos).

Art. 5°. A alienação deste imóvel destina-se ao processo de desenvolvimento racional

e humano da Cidade e da questão urbana, segundo os princípios e regras do urbanismo.

Art. 6°. A Prefeitura Municipal será representada, no ato, pelo Prefeito Municipal.

Avenida JK n" 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - CEP n0 68.543-000
CNPJ n° 01.613.338/0001-81
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GABINETE DO PREFEITO

Art. 7°. Fazem parte integrante desta Lei:

I - Requerimento de Título de Domínio subscrito por Emanuelia Mendes Cabral, com

base na Lei Municipal n° 187, de 1° de dezembro de 2009;

U - o Laudo de Avaliação da parcela de terra a ser desmembrada e alienada pela

Prefeitura;

III - o Croqui da parcela de terra a ser desmembrada e alienada pela Prefeitura;

IV - a Certidão do Cartório de Registro de imóveis da Comarca de Conceição do

Araguaia da Escritura Pública de doação do imóvel que terá a parcela de terra a ser

desmembrada e alienada pela Prefeitura;

V - a Lei Estadual n" 5.760, de 15 de outubro de 1993 que criou o Município de

Floresta do Araguaia.

Art. 8°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art, 9°. Revogam-se as disposições em contrário.

Floresta do Araguaia/PA, 18 de março de 2O19

Adélio dos

Prefeito
os de Sousa

Avenida JK n° 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - CEP n° 68.543-000
CNPJ n° 01.613.338/0001-81



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Requerimento de alienação onerosa

Eu, KMANUELLA MENDES CAttRAI,. de nacionalidade. Brasileira, estado

civil: Casada, profissão: Autónoma, do RG: de n° 7070455 PC/PA, inscrita no CPF:

sob n" 02-4.580.412-99, residente e domiciliada na Avenida Castelo Branco, s/n°.

Bairro: Centro, Sefor: l". Floresta do Araguaia/pa.

Venho, com fundamento nos arts. l°,2°, 5°, 6° e 7°, da Lei Municipal n° 187. de

i"de dezembro de 2009. requerer a l'. Exa.. a regularização da ocupação do terreno

urbano, denominado, lote n. 06, quadra n. 112G, localizado na Aveniaa Tacaiuna, s/n0,

Sefor. #", Bairro: Centro, nesta cidade. Por alienação onerosa requerendo ainda, o

levantamento topográfico pela prefeitura da área requerida, com memorial descritivo

no imóvel e das benfeitorias, bem como o cálculo de sua avaliação.

Declaro por fim, que ocupo o imóvel desde l ° janeiro de 2010, a 12 cie fevereiro

de 2019. Portanto, a 10 anos.

floresta do Araguaia/pa. 12 de fevereiro de 2019.

EMANVELLÂ MKN DÊS CABRAL
Requerente



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia

Secretaria Municipal de Administração e Finanças

LAUDO DE VISTORIA

RUQULRLNTl:; HMANUELLA MENDES CABRAL.

LOTE. (S): 06. QUADRA: 1 120. SIHOR: 2°, BAIRRO: CliNTRO;

O Rlil-LRlIX") l ,OTE ACIMA CITADO, ESTA SITUADO COM FRENTE PARA:

RUA: ( i: AV, ( X ) :Vll-:i.A. ( ) : AVHNlDA TACAIUNA. S/N":

AO NORTi:. MEDINDO 30.00 METROS. COM O LOTE 07:

AO LESTE. MEDINDO 10.00 METROS. COM O LOTI: 17:

AO SUL, MHD1N1X) 30,00 METROS. COM O LOTE 05 ;

AO OESTE. MEDINDO 10,00 METROS, COM AVAEN1DA TACAIUNA. S/N°;

lll':Rl;A/LN[X) UM TOTAL Dl; 300,OOMJ MliTROS QUADRADOS.

COM AS SI-GUlNTt:S liliN! ;lilTORlAS:

_ MHDINDO: ____ ., MI-TROS Di: l-Rl-NTI; POR ____ . MUTROS DITOS D1-: 1:UN[X'S. Í'ERFA/ENDO UM

TOTAL D1-: ___M : (_ __ METROS OUADRA(X)S): COM AS

si-:ouiNTi-;s. INCIDÊNCIAS: DI-NC. Di-MtiRÁi;iCA ( x y. REDI-: D-ÁGUA ( K ILU. PÚBLICA ( x ): LIM. PÚBLICA ( x );

RI-:DI-: TI-:LI;I;ÒNICA i y. GA L. PLUVIAIS t y. COLI-;TA DE LIXO ( x ); GUIA L SARJI-TA ( >: ADJ. PRÉDIO:

PÚBLICO ( ); PAVIMENTAÇÃO [ ): LOTE DK ESQUINA ( ).

CROQUIS

Floresta do Araguaia/PA. 14 de Fevereiro de 2019.



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia/PA.

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

REQUERENTE: EMANUELLA MENDES CABRAL.
Processo n°: 911/019.

FOLHA DE CALCULO

Ara não construída:.
Vistoria:
Topografia:
Título Definitivo: ....
Outros:
Total:..

99,00
49,50

2,00
150.50

Tem a recolher aos cofres públicos municipal, a importância de R$150,50(Cenlo e
Cinquenta reais e cinquenta centavos).

Lols (s) n". 06:
Quadra nv. 112G;
Setor: 2°:
Bairro: Urbano;
Situado na ZONA URBANA DE FLORESTA DO ARGUA WPA.

Partindo do Marco M-1 cravado na confrontação da Avenida Tacaiuna, s/n" com o lote
07, Deste: segue confrontando com o mesmo numa distância de 30,00 metros, chega-se ao
Marco M-2; Deste, segue com o lote 17. numa distância de 10,00 n etros chega-se ao
Marco M-3: Desíe. segue confrontando com o lote 05, numa distância de 30,00 metros,
chega-se ao Marco M-4: Deste, segue confrontando com a Avenida Tacaiuna, s/n. numa
dislância de 10,00 melros, chega-se ao Marco M-1. Ponto inicial desta descrição.

Floresta do Araguaia/PA, 14 de Fevereiro de 2019.
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DATA

Fevereiro/2019

ESTADO DO PARA
FLORESTA DO ARAGUAIA

LEVATAMENTO TOPOGRÁFICO
PROPiTARICi Emanuella Mendes Cabral

IMÓVEL; Urbano Qd. 112G Lt. 06

ARtA

3ÍK1.00 m
PERÍMETRO

80,00 m
LOCALIZAÇÃO MUNICÍPIO

Bajrro Centro Floresta do Araguaia
FSTADO ESCALA

Pará 1:300

FONTE

J .•vji.mií-nto em Campo
e Cartografia Prefeitura

RESPONSAVE

Agrim. Gí
CFT

VISTO

:o de Sousa
9326-0

CREDENCIAIX) CÓD: D6H



MEMORIAL DESCRITIVO

Trata se do presente MEMORIAL DESCRITIVO, de uma área de terra urban* a ser desmembrado do
Património da Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia-PA, objetivo da Matrícula 2BJ-16.847.

ADQUIRENTE

io n:
ÁREA

PERÍMETRO

Lmanuella Mendes Cabral

06
300,00 m2

80,00 m

IMÓVEL

LOCALIZAÇÃO
MUNICÍPIO

ESTADO

Urbano -Bairro Centro

Qd-112G 2C Setor
Floresta do Araguaia
Pará

NORTE

LESTE

SUL
OESTE

Lote 07.
Lote 17.

Lote 05.

Avenida '1'acaiuna.

D E S C R I Ç Ã O D O P E R Í M E T R O

"Partindo do marco M-1, cravado na confrontação da Avenida Tacaiuna com o lote 07, Deslc segue
confrontando com o mesmo numa distância de 30,00metros, até o m irco M-2; Deste, segue
confrontando com o lote 17 numa distância de 10,00 metros, até o marco M-3; Deste, segue
confrontando com o lote 05 numa distância de 30,00 metros, até o .narco M-4; Deste, segue
confrontando com Avenida Tacaiuna numa distância de 10,00 metros, ato o marco até o marco M-l .
ponto inicial desta descrição.

DATA

Fevereiro/2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Agrim. (íilwrwGflpffio di? Sousa
f l - l WTÍ0439326-0

CONFERE

CREDIiNClADOCOD. D6H

VISTO
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COMAUCADECONCEUJAO^ ̂ O _ A li A G I T A I A

~CÃRTÓRÍÕ"DÕ REGISTRO DE IMÓVEIS
LIVRO N.o 2 — REGISTRO GERAL

O OFICIAL JsJk,j3Z^ T^ -> .X

P A (Í A

AvJ)-.M.l6.Q^7-data 17 de maio de 1.988.-
Por título n2 013 cie 28 do dezembro de 1.987,0 proprietário,vendeu,a —
ALQJ DO.JQ M AUT IM S FEHHI.TRA, o 3ote 10,denominado "Chácara Boa Sentura",2;o

na Suburbana i Agrovlla de *loresta,corn a área de 52,332,00m2,matriculado
sob ns Sa.lBó^rernanescendc a área de 2?.938.782,00m2.-

0 Oí'Jcàc.1

Av.5.M.l6.fíli-7-data 18 d n a^ojto de 1.988.-

Por título def. ne 02U- de llf de janeiro de 1.988,0 proprietário,vendeu,
a L_I>]DAUHA L.TNA .DOS.SMTpS,o .lote 09/10,quadra 87,1Q setor,Bairro Cen-
tro,Agrovila de Floresta,neste município, cora a área de I,2£0,00m2,matr.i
culado sob n^ 21»238»remanescen6o a área de 25.937-522,oora2,-
0OfÍG: i . a

Av.6.M.l6.8Lt-7-data 29 do acosto de 1,988.-

Por título dof. nC 025 de 08 de fevereiro de 1,988,0 proprietário,ven4-
dou,a LEUKDITO p.KREIRA DA SILVA.o loto n2 06,denominado "Chácara Lagea-
do",zona Suburbana,Agrovila de Floresta,com a área de If77»965,00m2,ma—
triculado sob n2 21.2!i-6,remanescendo a área de
O Oficial

í
Av.7.:í.lS.847-data 15 de dezembro do 1.983.-.
.?or título defintivo n£ 034 i e 09 de ILÍSÍO uy 1933, o proprietário, vendeu
a AJ^O rsasryt ^ SILVA, c lote ns ll.Qd, n s 73, centro, cgrovila de ?lo—
resta,com a área de 160,OOm?, matriculado sob nc 21.379,reraanesceudo a f
roa £G 25--159y377,00m2,-.

Av.ô.lí.l-5 .i'í47-í^ota 03 de auir-jo do 1.939--.
i"or tí-tolo jáedTipitiVO ns 0^-7 do 27 de dezembro do 1938, o proprietário
vendeu a A^bo ;3Í?y?^I, o lote n P C ^ . Q d . n. a 78,Bairro centro, agro vila d
floresta, coza a área de 450|00ai2, ^atricalado ooVi n- 21.485,i'eaiane3oendo
a área de 25.^53.927,C0a2.-.

, ta 21 ,!oí'.março de 1.''39--.
ror título /d^/iliitivo nc 020, do 14 de janB.tro de 19SG, o proprietário
vendtiu a C^ILIA SOTr-Vi ^--TJTT-^Q, o Icte ns 10, "d. n2 ÍJ9,Bairro centro,
ajrovila íloreeta, com u aroo da 493,00x2, matriculado sob ns 21.[;12,re
manojcendo a//írea de 25. 453-429, OQrn2. -.
O Oficial;
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16.81+7-23J

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
LIVRO N.o 2 — REGISTRO

O OFICIAL

. - • •

nc U-7, do Ifi setor,Ba'rro Centro, no rovuado de Floresta, cos* a ár-sa de
J60,00in2,matriculado cot n^ 21*851, reTíianescendo uma área de 2j«2U0.173j

O OFICIAL
v

AV-17-K-16.81+7-- d- taí 1$ de abril de 1.990.
For título definitivo n w 036, cie 31 de Jimhc de 1.93S, o proprietário,
vendeu a DTOC33S Di:l GCXCn^SQ DO AH, .rJAlA-?A« o lote n& 07, da tiuatlra n
60, do Ifi setor, Bairro Centro, a^rovila do Floresça, com a área de
00rn2, rratriculado sob nc 21.852, reranescendo uira área de 2*. 339. 738, 8

O OFICIAI

AV-lS-M-ló.SV/- data, 19 de abril de 1.990.
For titulo definitivo n& Oli-l,de 19 de agosto do 1.988, o proprictárloy-
venrJeu a PAULLiT^E CAKILLg VAilGUHUiriS PI.ANCKCN. o lote n a 06, da quadra

do 1& setor, Bairro Centro, na agro vil ^ de 71ori-sta5 cor:; a área de -
^05>00m2, matriculado DOb n^ 21. 8^3, romano acendo uma ái-i.-a de 25.239.333,

Q' 0?UIAL

Av-l9-y>-ló.-Sik7- dE-t-a, 19 do a/br:U cie 1.990.
í or titulo Ce-;::inj t j \  n£ 031>de 09 cie ^aio de ?_.9Q8, o propriírtário,ven
deu a rCGÉ nOMQAI.Vj.,:-; B:;.-\ -^,0 Dotevr.s l(:!.ds oueulrrj nt 102-c.ic 111 rotor,—

— -^—^— ••• • -*"^ / J 7 7

Bairro Centro,na a^rovila de Tlornsta, com a arpa de 300,OOm", inatriícul,
do sob n& 21.63i4-)roine.n'3£cendo unta área de 25*239.033,87m2.-.
O OFICIAL í j

14 de maio de 1.990.' - ' V B t . U — l i • J. W » u •+ — i_-a O u i J.1-* UW '«O- IJ UH X • 7 7U •

PO r título definitivo nR 062, de 08 de j anãiro de 1.990, o p rã p rietário,
vendeu a JESUS aopaiGUES 3E SquSA.p lote n^ 05-A^d.a Quadra nC 74,1Q Sg —
tor,Bairro Centro.no agrouila de riorosta,com a área de 200,0^2,m * - • -
lodo sob nQ 21'L 967 , rernanascontJa uma área da 25 . 230 . 033 . 07trt2 .-.
n n r T r T n i . t

at ricu

O DFlCI r^L :

-0/-0 A\O "O -O -D -O -Q -O -D -O -O -O -G -O -C -O -O -Q -O *CJ -Q "Q -U ~0 -Q -Q -Q -O
Av.2X-M.16.847-Da\ta, 25 de setembro de 1.990.
Por titulo dafinltiuc n^ 065, de 16 CG Agosto do 1.990 fo própria torio ,uon
deu a :iARI-i. DE F Á T I M A M G R C I R A nCND^S.o lote n3 16, da quodra n^ 115, 1& s^
tor, Bairro cenbro ,na agrouila da c r o s t a , com a área do 375 , QQm2 ,m 3 t ricu
lado sob n^ 2^^990, rsrr.anescsndo uma área da 25. 238. 4 58, 8 7m 2,-.
D O F I C I A L : .

"Q "Q -o - -o -o -o -a -o -Q -o -o -n -o -o -o -D -o *o -o -o -o -o -o -o -o -o• -o -o -o
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16.847-2BJ 005

COMARCA DE CONCEIÇÃO DQ_ A R A G U A I A - PARA

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
LIVRO N.o 2 —^REGISTRO GERAL

O OFICIAL

cia,Bairro Centro,Agrovila de Flórea
lado sob nfi 22/il48,remanescendo uma
O OPICIAL:

tcom a área de
ea de 25.070.78

)-0—0-0— 0-0— 0-0— 0-0-0-0— O-O— O— O- o- o- o- o— o— o- o— cf-
Av.29-M.16.847-pat&, 19 de Setembro de 1.991 —
Por título definitivo »B 059,expedido em 08 de Janeiro da 1.990,0 propri
etário,vendeu a JOlO BATISTA AKAÚJO PEREIRA,o lote situado na Chácara 02
irmãoG,na zona~,urbana de A&rovila de Flor e a ta» com a área de 474.325,00ni2
matriculado pob o nQ 22.l51»*"e.inanescenda uma área de 24.496.461,92m2.—
O OFICIAL: [ ,

/̂ ío - -
— O—C— O— O— O— O— 0-jO—Cc-O— O—O— O—O—O— O— O— 0—0—O—O—O—O—O—O— O— O*-O— O— O— O—O—O—O—O—O

Av.30-M.l6.847-/Sata, 07 de Outubro de 1.992.-
Por título definitivo n» 078,expedido em 16 de Abril de 1.991,o proprie-
tário,vendeu a ALPERINA MARTINS DE MATOS,o lote nB 14,da Quadra. 116,
setor,situado à Avenida Preo.J.K..Bairro Centro,Agrovila de Floresta,com
a área de 450,00m3,matriaulado sob o nfi 22.158»remaneacendo uma áVea de
24.596.011t92.-
Q OFICIAI r.
-o— o—c—o—o-o- o— o-o£-c-4(fc-o— o-o-o—c— o-o-o-
Av.31-M.l6.847-:Datla,L'25 de Novembro de 1.991.-
Por título definitivo n^ 026,expedido em 08 de fevereiro de 1.988,o pro-
prietário,vendeu a ROBERTO DA CUNHA RAB5IO,o lote ap 02,situado na Cháoa
rã Boa Vista,situado na zona suburbana,agrovila de Floresta,com a área "
de 1.840.888,OOiáâyiiiatrioulado sob o na 22.178,remaneacendo uma área
22.755.123,92.-^ |y
O OFICIAL:

•o—o—o—
Av.32-H.16.847-Da
Por título defini

a,
o—o—o—c—c—o—o—c—o—o—<
17 de Janeiro de 1.992.-

;ivo nfi 055, expedido em 26 de dezembro de 1.989,0 pro-
prietário,vendeu a ISRAEL HIEEIRO DA 5IIYA,situado na chácara Boa Viata,
nfi 11,na zona Urbana do povoado de Floresta,oom a área de 629.412fOOm2,'
matriculado aoV\ ns 22,l87,remanescendo a área de 22.125.711,92.-
0 OFICIAL:

>_o-o-o-0-O-0-O-0-0-O-04-&TÍ0-O-C— O-O-O-O-O-O-O-

Av.33-M.16.847-çktfiL, 28 de Abril de 1.992.-
Por título definitivo nfi OSO.oxpedido em 24 de junho de 1.991»o proprie-
tário,vendeu a LUZITUIU DA SILVA DE MORAES,lote nfi 17,Quadra nS 88,10
tor,situado à Av. Independencia,Bairro Centro,na Zona Urbana da Agrovila
de Floresta,com a área de 45O,00m2,matriculado sob o nc 22.208,remaneô—
cendo uma áre4 ale 22.125-261,92.-
Q OFICIAI:
— O—O— O—O— O— O— O—Cí— Orf^-O— O— C-O— O— O— O— O— O— O—O— O— O— O— O— O— O— O— O-O— O— O— O— O--O— O
Av.34-Ií.l6.847-f^iíá[, 22 de junho de 1.992 —
Por título deflAitlvo na 043,expedido em 30 de agoato d« 1.988,o proprie
tário,vendeu a NELSON FKRRBIRA DOS SAJtTOS,o lote nC 08,Quadra nfl 104,
setor,Bairro Centro,aituado à Hua 02-Agrovila de Floresta,com a área d«

ec*/1 ffo^ o ̂  :3?^?4n,r^"ianegni9iido uma área de ?J>«'Í.?4
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COMARCA DO _- PARA

UIMIILI

16.847-2BJ 007

CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
LIVRO N.o 2 — REGISTRO GERAL

O OFICIAL

Por titulo dctiní-frivo nc 147, expedido em 18/09/95» o proprietSrlcr,ven-
dou " S^lSTlJO TjSXO " ; ARAÚJO, ucca área do torra urbana constitui da —
peloVoíVnO 14,"da quadra nfi"22, do 3« setor, Bairro Centro,na rua 09
em Floresta do Araguaia- com a área de 450,OOm, matriculado gob no 22.
879,no livro(íicha)2- de líoíristro Ooral, remanescendo uma de área de—
20.596.830,52ni2.-. . .'
o PP"1\_ \ j. *j

r. drita, 13 de Janeiro de 1997. rt-
j-or titulo definitivo nC 012, expedido em 11 de âezsabro de 1987, o prc-
p-iotá-^io, vor-deu a HOSAlTA IE SOUSA aAKOS, uma área de terra urbana '
consta áiúda jielo loto n8 16, cia quadra n0 88, do Ifl setor,Bairro Centre
situado a a avenida Independência, asrovila de Floresta, com a área de
5Íe,COin2, matriculado sob n$ 22.878,no livro (f i chá) 2- de Registro Ge—
ro-., acendo uma área de 20.5S6.242l52m2»~"#
O CPICIAX

Au. 53. M. 16. 847 - data 26 de dezembro de 1.996.-.

Por título definitivo número 0088 texpadido em 03 de dezembro de Z992,o

proprietário, vendau a FRANCISCO OLIVEIRA GLJlflflRffES.uma área de torre •

aoDurbana, Chácara S»o Lázaro, agrovila de Tloresta, com a área de 73,136

2 h»ctarea tmotriculado sob no 22. 871, na livro (ficha)2CI de Regietro '

Geral, remaneacsndo umo érea de 19.544.C80,522i2.-'.'

D OFIC IAL fô
1 ' '" ~ -Jb -̂*-*-1 — \ ã- , ta, 2C de desenbro

ror título definitivo niíaoro 029, expedido em 04 de %io de 1988, o pró
prcc)t.frio, voiidou a AI//IKC F^^i/jJXSS .PS LILIA., unia área de terra urbana
oZ>ria*ituddo pelo Icte n^ 03, da quadra ho 74, is aetor,Bairro Centro'Í'3:
tuauo ;: nv. 07 do sct^abro, acro vil a de Ploreota, com a área de 450,"'00*~
a2, ^c-tria-aado^ob nfl 22^*505, no livro(ficha)2CI de Hc^iíjtro Oeral,"re-
aan^sccndo xima área do 19.844.430,5232.-.
O OFICIAL
— o— c— o- ci— o— o— o— o- c— c— o—c— c— o— o— o— c— c— o— c— r— c— o— c— o- o— o- cv- c-
Av.55.^.16.847- data, !Í2 "de 'fevereiro d ê -"1997^
Por título defJ.r-itivo míccro 132/95, expedido em 11 de setembro de 1995
0 proprietário, vendeu a ICIffO gARYAUIO 111 SILVA,' uma ífrea -de terra ur
boaia coiistituido rte torra r*a. cena auburbana do Floresta do Araguaia-Pa,
coin a arca de 3,27.79(trôs hectares, vinte sete aros e setenta e nove
centavos), matriculado ocb r. s 22. 889, no livro(ficha)2-CI de Registro Ge
rol, r -manosccndo *onn arraa de , 19.451f5,""640,'52n2,-.'
(̂  n ̂  T •T'" . t T
•L. L"^"":'^/tfk^ — .
o- o- u- o- cVo- o-o-^o-o-o-o-o-o-o— o-o-o-o-o-c—o-c-o-o-c— o- o- e— c-o-c— o-c— o-c4-
Av. 5ó. II. 16. 847- dc.ta, 225 cfe fevereiro de -199?''*



COMARCA DE CONCEIÇÃO PO ARAGUAIA

'Matrícula

16.847-2B.T

CARTÓRIO 00 REGISTRO Dt IMÓVEIS
LIVRO N.o 2 - REGISTRO GERAL

O

PARAfr- .
' • - ."-%

, V'":

a areii dó 750,COm2, matriculado áííb n« 23.033, no livro(fi chá)2
líegistro Geral, renanoacendo uma aroa de 19.507.775,52m2.'—Í?

- o-, o- u- o- ó^ o- D-C-^- c- o- c- o- o- o- o- o- o- o- o-o- o- o- o—o- o- c- o- o-o—o—
Av:'62.íUl6.647~ data, 13 de Julho de 1998?
Por título definitivo n» 144, de 05 do agosto~de 1996,o proprte.t
MCmierXO IS COIíCEiglO l» ARA&UAIA& atual Município de.KLoreÉltá do
gtuila, vnndeu a MAKOEL PKRI^IRA DA sUiVA?- Uma área ôe terra urbana^ oona^
tuida poloo lotoa nOo 01 e 16, da quadra nfi 22, do 3a aetor,. altuadO;,,»ír
rua 09, av. J.E. com a aroa* ,900,'00m2t mo município do PloreashA ydo 'Arw

matriculado aob nfl 23.046,no livro(ficha)2-CJ de HeglVtro BeralÇÍ.
uma aroa <e 19»392*224t48m22

AV*fi3.1fi.l6.'847- 25 de agosto de 1998.
título definitivo ntt 165/^8, d«"ll de agosto de 1998, o proprletárí

FLORESTA DO ' AiL\TrUAlA. transmitiu definitivamente por
SCBRIKHO;1 WAJD£R PAPLO" CRUZ

uma área de 2.700,'oonZi1 conétituidoa' poioa lólfcjis .i*fl.; 3^4J
12't 13 e 14, da quadra n^ 115, do 2fi setor, Bairro Centro,
Cidadd de Ploreata do Araguaia-Pa, matriculado aob nO 2^
(fioha)20j de Hegistro Gorai, remaneacendo uma área de
o "OFICIAI.

Av.E4»2fi.lSV847- data, ^3 do rovombro de 1998.
Pôr Ktulo defini.tivo namoro 151 de 25 de Kovem^iro do 1996V o propifl.et|
riu, T^n.rTOirlO tE COrCKIglO DG ARAGUAIA, atual Municpio de Plorecta.flo

vendou a S3IBA3TIXO raSTIHS LEITE, uma área dfleterra' urbana -
poloa lotes n^a 04, 051» 09, 11, 12, 13 e 14, da q.̂ ia3ra

01, or l», "bai-rro centro» situado a av, J. K, e/n, em Floresta-
com"' a a^-ea de 3.?85>OOm2t,J matriculado so"b nfi 23'^088^no li
.de líe^istro Geral, remaneacendo uma área de 19*386.'239,48in2,

- Q— a - o- OVOf- O-Q-O-O— O-O^O-O-O-Q-O-O—O— O-O— O-O— O-O-O-O-O— O-O-O-O— O-O— O— O"T

Avj55 *í£tíou;84-7- datai' 05 de ^Wço de 1999Í f --•
Ptír título definitivo número 01^7/̂ 8 de 13 det tebvomlítí) de 199fi»p-«propii
"bário, gggflTCIPlO DK CONCZCçZo DÓ ARAGUAIA, atual Blunl-pIplV 4»'
do Ar^tíuaia, vendeu a ARTOJflQ CAHlrOS
rã Mrbana constituída pelo lote ^'^i?^'^Í®*flp^ÒJIi^d^ÍàVbViofe'^
Bairro Centro, ,com a aroa de 393?36«á, matriculadlo sob jòi 23^122;̂  lií*
vro(£'icãia)2<-Cj de Rogintro GersO.» remaneocendp uma-o^riiMfc de 19.385.846^3

_ , • • ' / Sg

,
'M '
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MNCEIÇÃO DO ARAGUAI • PARÁ
^- MATRICULA -. ,-FOLHA

|j.6»847-2Bj 12

SBRVIÇO DO REGISTRO DE IMÓVEIS
LIVRO N0 2 - REGISTRO GERAL

MENDES, o loto 16, da quadra 130, Bairro Centro, com a área
matriculado sob o nfl 25.241-2CK, remaneacendo a área de 193*5(Hi'.425» 39m
í- • *™ •
O OFICIAL:-
_ 0_ Q- O- 0- Q-H&- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- O- 0-0- 0-0-0-0—0-0-

AV-106-M-16.847 - data, 03 de j&nairo de 2005.-.
Por Título Definitivo nB 345/2004, expedido em 09 de dezembro de 2004,0
proprietário: MTiUCÍTlO DE FLORESTA DO ARAGUAIA vendou a JOSg MAURÍCIO'
DE AKDaABE CAVALCANTI JUKIOS, oa lotea 04, 05, 06 e 07, da quadra 71,f1

Bairro Centro, com a área de 1.8QO, 00m2, matriculado sob o nB.25.242-2C
K, reinaneocondo^a área de 193.525. 625, 39m2.-.
O OFICIAL;- ̂
— o— O— O~ O— O— D— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O~ O" O— O—

AV-107-M-16.847 - data, 02 de fevereiro de 2005.-.
Por Tí-cuio Definitivo nfl 368/2004, expedido no dia 21/L2/2004, o propri
etário: MUNICÍPIO DJS FLORESTA DO ARAGUAIA vendeu a ROSAU GRACIONS

DA SIL_VA, braailoira, os lotes 07, 08 e 09 da quadra 112-D, setor_
Ifl centro, com a área de 1.125»00n£:t matriculado sob o n6 25i25ô-2CK,«
inane a condo a jP?éã de 193.5^4. 500, 39iu2.-.
Q

AV-108-M-16.847 - data, 11 de março de 2005.-.
Por fflítulo Definitivo nfi 292/2004, expedio no dia 02/07/2004, o propne
tário: MOIUCXPIO D£ FLORESTA DO JUtASUAlA vendeu a IHON1L MARTINS, o lo-
te 11 da quadra 147, aetor l" Bairro centro, com a área'de ^ò8,00in2, ma
•crículado aob^/^ n« 25.271-2CK, remaneacendo a área de 193.524.032,39m2
O OFICIAL:-
- o- o- o- o- OI-D- o- o- o- o— o— o- o- o- o- o- o- o- o- o- o- o— o- o— o-
Av-i09-&-l6.847 - data, 18 de abril de 2005.-.
Por Título Definitivo n* 265/2003» expedido no dia 39/11/2003, o propid
etário: MUNICÍPIO .DE FLORESTA DO AIUSUATA vendeu a SAMUEL SILVA NUITE5,o
lote 13 da quadra 112-B, actor 1^ Bairro centro, com a área de 420fOOm2
matriculado aob o n» 25.297-2CK, remaneecendo a área de 193.523.612,39m
2.-.
O OFICIAL:-

— O— O—O—O—O—O—O—O— C—O—O—O—O— O—O—O—O—O—O— O—O—O— O—O—O—O— O—O—O—O—O—O—O—O—O—t
AV-11O-M-16.847 - data, 06 de junho de 2005.-.
Por Título Definitivo no 408/2005, expedido no dia 26/04/2005, o> propri
etário: MUNICÍPIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA vendeu a ELIEZ3H ALVES DOS
SANTOS, o lote 10 da quadra 33, aetor 1C centro, com a área de 250ç>QOm2
matriculado aobj^ nc 25.331-2CK, remaneacondo a área de 193.523.362.39m
£ 9~ f

Por Título Definitivo na 409/2005, expedido no dia 26/04/2005, o propri
Ptarlo: MPHTP:I-PI9 m FLORS3TA DO ARAGUAIA, vendeuBAM03, o ioTe Ufi f q.Uauya ijg, do Stiloj Í U T Centro^

•
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JiC
-̂118-11-16.047 - data, 10 de novembro- de 2005.-.

Por Tftulo Definitivo na 082, expedido no dia 19/03/l992i o proJiCetárl
o: MUMCfPIO BE FLO HESTA DO ARAGUAIA, vendeu a CECÍLIA DE SOU3A ASSUB-
ÇA"O, o lotos 04 o 05, da quadra 102, 10 Setor - centro, com a -área de 8
10,00m2, matriculado sob o n2 25.440-2CK, remanescendo a área de 193*31
1
O
— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o~ o- o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o—
Av-119-1^16.847 - data, 28 de dezembro de 2005.-.
Por Título Definitivo no Ol8l/99, expedido no dia 26/03A99, o proprie-
tário: MUNICÍPIO DE FLOHESTA DO ARAGUAIA vendeu a VAIDENCrR DA SILVA
VEIHA, o loto 05 da q.uadra 82, aetor IP, centro, com a área de 450,00m2
matriculado sob o nc 25.472-2CK, remanescendo a área de 193.316.827,39m
2.-.
Q OJJTGIAX
- o- o- o- o-&- o-o- o- o-o-o-o- o-o-o-o- o- o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o—
AV.120.M.16.847- data, 25 de janeiro de 2006.
Por título definitivo n$ 298/2004, expedido no dia 24/08/2004, o propri

BO ARAGTTAIA, vendeu a MART.Y M ABI At a ri o, MTTMTCIPIO PB OTIO
PÔS SAOTOS, o loto no 02, da quadra nfi 129,£o 10 setor,cantro,com a área
de 420,00ro2i matriculado sob nfi 25.493-2CK, remanaaoendo a área de 193«
3l6.407,39m2.~.

_ o-o- o-o- opo^o-tr-o-o-o-o -o -o- o-o -o -o-o-o -o-o-o-o-o—o-o-o-o -o-o-o -o-o- o-»
Av.l21.M.X6.847 - data 15 de íaaôánniirdí-dôOQÔCk).-.
Procedo a presente para ficar constando çue, por ítulo Definitivo
131/£tí9í», expedido pela Brefeitura em Q2/08/299&, o proprietário MUNICÍ
PIO DE FLORESTA DO ARAGUAIA, vendeu ao Sr.GEOSMAH FE3RISIRA DE BRITO, o
lote 16, da quadra 109, no 22 eetor, Bairro Centro, Sua 01 e aã., c/ Avenida )
Eneida clu Morais, com a área total de jOU,OOm2, matriculado sob nfi 25, ;
513-2L.X, remaneacendo a área de 193.916,107, 39m2.
O

O— O— O- O- O- Qr- O- O- O- O-
6.

- O— O— O—-o-o-o-o-^-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o _ _ _ _ „
Av.l22-M.l6.847- data, 07 de Julho de 200
Procedo a prenente para f icar constando que, por título definitivo
0175/2000, expedido pela Prefeitura em 26/04/2000, o proprietário, MUNI
GTPTG 1)K BLORESTA DO A R A G U A I A , vendeu ao ar. OSMAR CAHD03Q DE DEUS, O
lote nfi 07 da quadra n& 133, do Ifi aetor, Bairro oent ro ,s i tuado na rua \s Dumont nfi 1021, oom a área de 367,50m2, matriculado aob nfi 25.59

3-2CL, remoneacendo a área de 193.315*739,89m2.-.
O OKTQTAL J\ o— o— o— o—o*- o— o— o— o— o— o— o

Av.123.M.16.847 - da ta , 18 de julho de 2006.-.
Por Título Definitivo na 112, expedido em 25 de maio de 1994, o proprie-
ta'rio MUNTCTFTO DE FLORESTA DO A R A G U A I A , vendeu a MANOEL RET3 DA STLVA.

o lote n£ 14, da quadra na 112, 3s eetor, na zona urbana, oom área to-
tal de 450m2, matriculado aob o nfi 25.594-2GL, remaneacendo a área de
193.315.^89,89m2.-.
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Io Kontelles, Com a área total ke~~4ÍO,00m2, matriculado sob fií ÇJ.865-
2CM de liegir^ro Geral, remanescendo a área total l-93v3O9.314,8^metfoa
quadradog.it]
O OFICIAL
— O— O— O— O— O- O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— O— — O—

datax de julho de 2007.-.
Por Aítulo definitivo n2 436/2007 emitido em 15 de mai*0o de 200*7, o Pro-
prietário KítJEICfolO SE FLORS3TA DO AIUGUAl.A fendeu a MAHIZST3S INICIO 'PE
JJOCJ2A o lote 001, da quadra 046, si tuado.na Avenida Independência, com
a"ár-Ta Cotaí^e' 354,00m2, matriculado sob n«' '29;877-2CM'dê ttegiatro Ge

V i * f\ Oral, rcmanesoanfls a área total de 193.308.960, t39 meigos quadrados,
O O F I O I A L
_ o_ c— Q_ o- oV^— o— ovo— o— o— o v- q— o— o— o— o— o— o— o— ò— o— o— o— o— o— o— o— o— o— c— o— c— o— o—
Av.l31.M.l67BTr~=aata I6\íe julho de 2007.-.
por ítulo definitivo nC 064, emitido em 15 de^agoa to de 1990,o propri_e
jrâViô'MUNICÍPIO DE IJXO-tEStA DQ ARAGUAIA, vendeu a AHOIDO KAZAREKO FEH- .
ítEI\1\ braoiloiro, caoado, motorista, residente e domiciliado na Aveni-
da 07 de Getembro, na A^rovila de Floresta do Araguaia, Paráj o lote 01
02 e 03, da ouadra no 31, situado na Avenida"07" de setembro,Bairro Cen*
tro, com a oSoa de 1.680,00m2, matriculado sob nfi 25.896-2CM,romanescen
do a área de\]L93.307.280,69 motroa quadradoa .

-o-o—o- c—s^p—Ò^KJ^ o— o- c—\£>-c— o-o—o-o—c—o— o-o-o-ò—ó— o-o-o— o—o— o— o—o—o— o— o—
data 04J de setembro de 2007.-.

Por Título nC 455/2007, emit ido em 10 de acosto de 2007, o proprietáVio'
BlXOBES3!A IO vendeu a ÍT?Ô^3TÁ

DE PRODUTOS AGRQPEOUAaiOS LTDA, o lote *nà..08, da quadra -73, situado na, '
Avaniih 07 do aefeembro, com a aroa de 450,00m2, matrlõulado sob n^ 25.9
34-2CIí! de'He)ri3tro Geral, remaneecsndo a área de 193.306.830,89 metros'

O OPIOIAL
- O- O- C— O- 0-r O- 0-"Qr O- O— O—^ o— o— o— o— o— o~ o— o— o— o~ o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o— o—

17 de julho de 2007.-
Por •'•ítulo nc 061/1990 (2» Via), emitido em 04 do Julho de 2007, o pro-
prietário MUKICIPIQ DE FLCmsSTA IX) ARAGUAIA vendeu ao Sr.JOAO BATI3TA '
DE OLlV:J3At_J o lote 11-3, quadra 073, com a área de 300,00m2, matricula

"Í97-2CM de Se^istro Geral, remanescendo a área de 193'.3067
quadrados.-.

do oob n«
530,89
O OFICIAL

Por

loto
943-20TÍ de .i
quadradoa.-.
O OFICIAL

o- o— o- o- o— o- o- o- o— o- o- o- o- o— o- o- o- o-
eetembro de 2007.-.

o nff 458/2007 emitido em 03 de setembro de 2007, o proprietári
. DE FLQ333TA U3 AR-^GU/UA, vendou a JQHGE ANTQKlQ JXS 3AKTOS, õ

04, quadra 031, com a área de 1.911,82m2, matri culndo'abb no '25
b-tro Geral, remanescendo a área de 193.304.619,07 metros
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AV.141.M.16.Ô47 - duta O? do mí r r s jTe 2008.-,
Por 1'ítulo Definitivo na 0072, emitido em 10 de outubro de 1990, o pre~
pr je ta r jo MUNTCTPIO PE 1-LOh'SSTA DO AHA1UAIA. transmitiu definitivamente
por venda a QSMAH PE SOUSA BfíTTO, o lote 13, da quadra 61, com c área '
de 375,t)Gm2, matr iculado sob n» 26.056-2CO de Keírtstro ^eral, remanesce-
do a áreaXilô iy.3.251.27ii,9iJ notroa quadrados.
O Oi TOTAL
_ o- n- o- o^o- CKÇ- o^ o-
Av.142. U^2ftvi47 - da\ 07 âe março de 2008.
Por Mtulo TDef in i t j vo nfi 075, emitido em 18 de janeiro da 1991, o pró—
preitario MUNTGTPTO DE >'LORESTA DO A R A G U A I A , vendeu a JOSÉ LUIZ VINHAL
<a loteo 01, 02,03, i;2, 13, 14, 15 e 16, do Quadra 01-A, com a a'rea de
3.600,00m2, mutr iculado sob n2 26.057-2CC de R /rístro Geral, remanesoen
do a ároavõle 193-247. 675,95 m e t r o u q.uadrat}oa.-.n

C OiTCTAL

AV-143-l'M-a*Bft7- dat,al&? de abril de 2008.-.
Por Título Definitivo iA 176/99, emitido em 06/07A999, o proprietário^
r .n j -NTOÍITO DK FLOIUOTA PC A l t A t i T J A l A . vundeu a iaA'/lO SOAIKG BARBOSA, lo-1

tea 11 o 12, da quadra 101, com área Ue Íi40,00m2, matracíaado ao o
26.0b7~^'CO Geral, reraaneacendo a área de 193.246.635,95 me-

f^^^^^fefe^Tá^ftr^fa-pffP-
• : , ; . ' ; . : . V DS SÁ ::C5 - TA3EUÂ
: . , . .. , i 13 5 1» t'g Ui 6016/73,

;-:j ( .1 PiôiJfio CiMjii^t,

ANGEI A .
í ) c r i i i i -o c • :
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í, , . . : l :

j . .• •

L^,v_ , . ,

, , . . .

. : - ......L.*. ,..!-.-

-í ' -• -•--•-=>

•

•i.


