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IMÓVEL - Uma (O I) Pat1e Ideal do imóvel urbano denominado parte ~dé'ar )l6 Sítio,o'0~~lff(tt?i\:vrÓNW",
localizado no Morro do Forte, nes,te município, conforme memorial des,çr.itivo ~ seguir transcm.bo:<:\il\1ffiWORIAL
DESCRITIVO. Imóvel: Urbano. Area: 27.325,00 m'. Perímetro: 771 ,S! m. Município: Altalnira. Estado: Pará.
Proprietário: TI/AYANE GUIMARÃES OLIVEIRA. Lote: OI. COII(rllllfll('iles: NORTE: com Reicon, 29S,41 m.
LESTE: com Ministério do Exército, 224,51 m. SUL: com Ministério do E.\.ército c Rodovia Presidente Médice.
OESTE: com Rodovia Presidente Médice, 248,90 m. DescriÇ(;o de Perímetro: Partindo do marco M-j com
coordenada plana UTM norte 9.646.800,244 e leste 368.295,823, meridiano central 51 0 wgr, desta seguindo com o
azimute de 95°34'00" c distância 298,41 metros chega-se na estação M-2 seguindo com O azimute de 130°46'00" e
distância de 248,90 metros chega-se na estação M-3, seguindo com azimute de 127°21'00" e distância de 224.51
metros chega-se na estação M-I ponto inicial da descrição deste perímetro, Responsável Técnico (a) Geüvá G.
Morais. Téc. Agrimensor. CREA-3.345-TD. Assim estil. PROPRIETÂRIO: A Sra. THAl'ANE GUIMAR/;FS
OLIVEIRA, brasileira .. solteira, publicit;iria, portadora da CNH/PB n' 031420SS061 (onde consta cédula de
identidade RG n' 2.659.532-SSp/PI3 e cpr n' 052.891.344-17), residente e dot11iciliada na Avenida Nossa Senhora
dos Navegantes, n° 205, Bairro Talllbaú, na cidade de João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, representada neste
ato por seu bastante Procurador Sr. ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA, acit11a já qualificado, ex vi do instrut11ento
público de procuração lavrado no 5° Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Tambaú da cidade de João
Pessoa/PB, datado de 26.03.2008 tomado às folhas 174 do livro nO O12 que fica arquivado em cartório para fins cle
direito. Registro Anterior: às fls.224 do Livro n° 2-AAU, sob o /lO R-14\-t/23.324-:'O referido é verdade e dou fé.
Altat11ira-Pará, 04 de Março d~ 2009. A Oficial Interina. (a)
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R-I-M-25.799-Nos termos da Escritura Pública de Compra c Venda dvracla nestas Notas datada de 04.03.2009
tomada às folhas 155vo/156vo do livro n° 158 sob o n° 10.829í09, o imóvel constante do presente registro foi
adquirido por THAYANE GUIMARA-ES OLIVEIRA, acit11a ~!t qualificada por cot11pra feita ao Sr. ROBERTO
FONTOURA AMANAJA'S, perito policial, portador da carteira de identidade RG n' 71.279-SSP/PA e do CIC/Mr
n° 028.544.652-53, residente c domiciliado na Avenida 25 de Setembro nO 2019, Apto.I03, Bloco A na cidade de
Belém capital deste Estado, e sua mulher MARIA JOSÉ BASTOS AMANAJAS, do lar. portadora da carteira de
identidade RG n' 37.376-SSP/I'A e do CIC/MF n' 703.371.012-72, residente e domiciliada na Travessa São
Francisco nO 390, na cidade de Belém capital deste Est<ldo do Pará, representados neste ato por seu bastante
Procurador Substabelecido Sr. ROBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA. brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade RG n' 2.S44.S05-SSP/pA e do CPF n' 145.717.141-49, residente e domiciliado nesta cidade na
Rodovia Presidente Médice nO 1000, Gairro Colinas ex vi do instrumento público de Procuração lavrado datado de
25.10.2000 lavrado ás rólhas 030 do livro 3-A das Notas do Cartório Chertnont, I' Ofício de Notas de Belém/PA e
Substabelecimento do mesmo cartório datado de 13.06.2001 tomada às folhas 124 do livro 73 que ficam arquivados
em cartório para fins de·direiro. Pelo preço certo e ajustado de RS-IOO,OIlO,OO (Cem mil reais). Condições: às da
I refer~ll;; é ,ye"tas!P.I",co,,!loo fé. Altamira-Parit, 04 de Março de 2009. A Oficial Interina. (a)
Escritur
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