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~ 843 1 uma área ' III,ncu'" ltIte 34 da Gleba Belo Monte, 10c81118do neste Mun1c~p10, com 
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~ 2.975, ) 23 ; ~ó~el rural designado de lote DI 34, da linha - do Setor - da G~e a, 
'\rícula de i tuado DO auni c!p10 de Senador José Porf'írio, Es tado do Pará, com a are_ t 
'\0 .oD~e, 8 da no Título de 3.000 ha, (três mil hectares), sendo ret1:t'icada para 
"u.l .ProJliJa(dOi8 m11 novecentos e setenta e cinco hectares, trinta e d01s ares e 
r975 ,J237 bate centiares ), con1'o:na.e memorial descritivo a seguir traDBcri to. )Unia: 
~UI$JI. e ;:senvolvimento Agrário .l/IDA. Insti tuto Nacional de Colonização e Retol1lla 
titiO 40 eRA. superintendência Regional de Santarém-SR30/E. Unidade Avançad~ de A1 t ... i: 
~._ INL Dl!SCRlTIVQ. Lote, 34 • • Área , , 2 . 975 .J237ha;Perímetro, 22 .892 ,4ll11. Imovel , Gleba 
J1. ' ~A MunicípiO: Senado r Jose Portl.rio .Proprietario: Augusto Fernando Vanzela.LD1I- I 

Bllo.ont NtRONTAÇOES.Norte: com os lotes 17,19 e 33.Leste: com os lotes 1),15 e 17. , 
liS I CO Lote 25 e P.A. Canoe . Oeste, com o lote 36.DESCRlçlO DO Pl!BDlE'rRO. Partindo 
pl.: eo- o 84 definido pela coordenada geográfica da lAtitude 2"51'31 ,93" Sul e Longi
do .arco ~6; 22 ' 48" oeste, Blipsóide SAD 69 e pela coordenada plana U'lil 9.683.976. 52Qa No~ 51;. , . • • tI1de 097 85QD Leste, r efer1da ao merediano central 5HWG; deste, seguindo com o 
ul41·iano 'de 143"4) ' 04" e distância de 7.466 , 10 metros, chega-se no marco M_8l; ' 
aJj.Jutt P indo COlO azimute plano de 232"47 '19" e distância de 3 .991,66 metros, ch!, 
4,.t., steu arCO K_82, des te , seguindo com o azimute plano de 323a42' ) 1" e dis
.... se no

d
' 7 441,31 metros, chega-se ao marco 14-8); seguindo com o aziaute plano de' 

• "a e • d ., 
üJlC1

00
• e distância de 3 . 99).34 metros, chega-se no marco )11-84, ponto inicial a 

52. 26 ' ~ deste perÍJD.etro.Data: 14.10 . 2008. Responsável TéCnico: Antonio Júlio Alve s.ASS. 
l .. eriç~REJ. 389 'rD 151 Regi ão ViSto pA!u 1.470 lt Região Resp. G'r-2/U .A. Altemira OS' 
""'~~5. Aprovado. Jefite de Moraes Feitosa .ASS. 'récnico Ref A 111 CRU 240/TAD 11 Re
,'.0 INCHA-O .A. Altamira . Visto . Ul&Í Batista Nogueira Chefe/u.A! Altemira!INCRA/P nO 150/ 
pao 'UGUsro lERNAll"IX? VAl'!ZELA, brasileir o , casado, pecuarista, RG na 3.059 .064-SP e cpp 
~'O~,075 . 278-53, residente e domiciliado na cidade de Ribeirão Preto t com endereço' 
: rc ial a rua Peru )006 , Distrito industrial.Tanquinho . Foi apresen tado o Certifi
'~~ d. Cadaetro de Imóvel Rural - CCIR nO 00573027027m referente a 2000/2001/' 
~2. e mais a Certidão ~egativa de Débitos relativos ao Impo s to Sobre a Pre
prtedad. Territorial Rural. Numero E44B.8A3E.8A03 .l2FB , cuja planta e memoria l descri 
dTO integram a presente matrícula. Aberta esta ma trí.cula com ba se nos dados" 
con.tante na certidão de filiação de domí.ni o aba ixo transcrita. CERTIDIQ. Nádia SUe-
17 Anchieta do Nascimento. Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca d 
Altadra. latado do Pará, RepÚb110a I'ederativa do Brasil, por Nomeação le«&1, ., 
ete,. ClRfIlICA; Em virtude das atribuições legais e a requerimento verbal de t. 
pelaoa interessada e para fins de direi to que, revendo em. meu Cartório os 11 
Tl'OII de Oficialato de Imóveis a meu cargo, constatei: lttistir matriculado eu. • , 
DQl.e de AUGUSTO .PBRNANOO VAZiU, brasileiro. casado, pecuarista, portador do CPP 
" 0)4. 075 . 278-53. UII (01) imóvel Rural designado de lote nO 34 da Linha do Setor' 
da Gleba Belo Monte, situado no município de Senador José Port:í.rio, Estado do Pará. 
coa a área total aproXimada de 3.000 ha (três mil hectares), cuja transcrição coneta 
"LiVTo 003 às fls. 173/ 174vO sob o nO 0246. Adquirido inicialJllente pela UnIo l"J 
IIUL, por intennédio do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇlO B RElOlIIlA AG!URIA- , 
nORA, representado por seu Presidente no exercício dos poderes que lhe conte_ 
ra 08 artigos 25 e 51 do Regulamento Geral, Baixado pelo Decreto na 68.15), • 
4e U de fevereiro de 1971, cuja transcrição consta no Livro 003 àa fIa. 173/1.' 
,,, sob o nO 0246 , ... 01.12.1976. que por sua vez alienou ao Sr. Augusto l'er_ 
~do Voela, acima ~á identificado, através de Cont rato de Alienação de Terra. 
lIib~ca. CLE - 03/75/ 32/0413, datado de 20.10.1916, cuja transcriç ão consta no Livro 
110) a., n •. 173/174"" sob O nO 0246 ... 01.l2.l976.l'icando desta forma PrOvada .' 
t~liaçao de domínio do referido imóvel. O referido é verdade e dou fé.A1ta.ira_Pa 
lI,15 de Janeiro de 2009 (a) Nádia SUel:r !nchieta do N .scimento. OfiCial Interi_ 

Ira o q~e se cont1.Dha em. menciona da certidão ~ para aqui bem e fielmente tran.l. 
do pro Prio orignal , a qual • Senador José Porfírio(Pa) .23 ' 

Jan'iro de 2009.Eu, 1Af..1 ,Oficial do aes1st... • 
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