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REGISTRO DE IMÓVEIS 
F/s. _---

REGISTRO GERAL 

Data: 23 de Janeiro de 20?9 uma' 
. Ia NO. Lote 44 da Gleba Belo Monte, localizado neste Jr1unicíp~o com x 

",atr/cu "",,..al - :x. :x. :x :x :x..:x..:x.x. • 
~6'/EL:,I1- 693,3905ha. .x. :x .:x.:x.x.:x. :x . .x.:x. . .x.x.:x..:x.x.:x.:x..:x • .x • .x.:x. À .~.:x •.•. , da Gle 
' e8 de 2. UIIl imóvel rural designado de lo te n" 44, da l~nha- do setor ,-;-
~tr!cula d\e situado no Municíp~o de Sena dor José P~rfírio, Estado) do p~ra.;e_ 
ba Belo, ti n to~al aproximada no T~ tulo de 3.000 ha, (tres mil ~ectares e se~ ~a e 
•• 8 area 2 693 39 05ha (dois mil seiscentos e noventa e tres hectares, tr~n . , 

c.... para." . transcr~ to. 
tificada cinco centiares), confonne memorial descri tlivo a segm.r - R 
nove ~~s ~o Desenvolvimento Agrário-AmA. Insti tuto Nacion~l de coloni~açao e e~ 
.iDÍster1o , . INCRA superintendência Regional de Santarem -SR30/E. Umdade Avança, a 
folSa Agr.arlaM~ORIAL·DESCRITIVO. I.ote: 44 Área: 2.693,3905 ha.Perímetro: 22.182,9~ Imo
de Alt8lll1raielo Monte. Município: Senador José Porfírio.Proprietário: COMEGA I NIXJ STRI A , 
vel: Gleba ooS LTDA. LIMITES E CONFRONTACÕES: Norte: com o lote 43.Leste: com o ú>te 
DE PERYI~otn o P A Arapari Expansão.Oeste: com P.A. Arapari. DESC'RIÇXO 00 PElÚ1dETRO: 
42.su.l: d marc~ MB-68, definido pela coordenada geográfica da Latitude 2"42'33,87'" 
}'al'tindo o . tude 511153'24,55" Oeste, Elipsóide SAD 69 e pela coordenada plalla U'li1 ' 
.... 1 e ~ngl . . . . t 1 51" WGr· , 
~~ 89 747m Norte e 401.054,04.3m Leste, refer~da ao mer~diano cen ra , . 
9.700.4 "ndo com o azimute plano de 92"17' 33" e distância de 4.638,97 metros,ch,! 

t segul i tA . 
des e U'fI55' deste seguindo com Azimute plano de 179"51'30" e d s anc~a no marco IIJD-' , d ' 
p-s~.351,21 metros, chega-se ao marco M-501; deste seguindo com azimute p~ano e, 
de Q43'36" e distância de 2.~60,J3 metros, chega-se ao marco M-502; deste segu~ndo com, 
297 . te plano de 254"07'56" e distância de 2.706,97 metros, chega-se no marco 
oaz~udeste seguindo com azimute plano de 359"34'24" e distância de 6.225,42 me-
1·50 'chega-se no marco MB-68 , ponto inicial da descrição deate perímetro.Data: 14. 
~;OoB. Responsável Técnico . Antonio Júlio Alves da Silvll!. Ass. Técnico-CREA 389 TD ' 
~5; Região Visto PA/AP 1.470 li ~egião Resp. GT-2/U.A. Altamira O.S. n~_05/95. Aprovado: " 
Jefite de Moraes Fei tosa.ASS. Tecnico Ref. A III CRE! 240/TAD l' Re~~. !NCRA/~ nl2 150/ 
08 PROPRIETXRIA: COMEGA INmSTRIA DE PERPILAOOS LTDA, com Nova Denom~naçao Soc~al de ' 
COOGA INOOSTRIA DE TUBOS LTDA, SOCiedade empresária do tipo 11mi tada, com sede na Rua ' 
Peru na 300', Bairro Tanquinho CEP 14.075-310, na Ci dade de Ribeirão Pre to-SP, ins
crita no CNPJ;MF sob o nl2 55.972.954/0001-58; representada neste ato por seu bas
tante procurador o Sr. RICARDO CÉSAR MASSARO, brasileiro, casado, engenheiro de prod]! 
ção, portador da carteira de identidade RG n" 8.359.212-SSP/SP, inscrito no CP, sob 
1 nQ 021.731.188-11, residente e domiciliado na Cidade de Ribeirão Preto -SP na 
Avenida Dol1llelia de Souza Mosca nQ 375, Jardim Canadá, CEP 14.024-120,. consoante in .. 
t~ento de mandato de procuração particular ,datada de 07 de outubro de 2008, 
com fima reconhecida. no Cartório do 4" 'alSelião de Ribeirão Preto-SP, cu~a cópia' 
fica arquivada neste Cartório para os fins de direi to. :Foi apresentado o Certif1 
cada de Cadaat:t:o de ImóV1!l Rural -CCIR nQ 00546338053, referente a 2003/2004/2005 e 
mús a Certidão Negativa de Débitos relativos ao Imposto Sobre a Propriedade Terri 
tonal Rural. Número do Imóvel na Recei ta :Federal -NIR:F: 0.766.672-1. Código de Con-
trole da Certidão: AD28.140:F.AEAl'.lBnB, cuja planta e memorial descritivo integram 
• presente matrícula. Aberta esta matrícula com base nos dados constante na certi
~ de filiação de domínio abaixo transcrita. CERTIDÃO. Nádia SueI,. Anchieta do Nas
clJl~nto, ~ficial Interina do Registro de Dnóveis da Comarca de AI tamira, Estado do 
Par~, ~e~b1ica Federativa do Brasil, por Nomeação legal,etc •• CERTIFICAI DEl virtude da 
a~rl~çoes legais e a requerimneto verbal de pessoa interessada e para fins de 
4lrelto que, revendo em meu Cartório os livros de Oficialato de Imóveis a meu 
cargo, constatei: Existir matriculado em nome de COMEGA INWSTRIA DE PERFILADQS LTDA 
~~bnQ 55.972.954/0001-58. um (01) ilIóve1 Rural designado de ú>te nQ 44 da Linha da 

e a Be:o Monte, situado no município de Senador José PorfiriO, Estado do Pará, 
:OI

L 
I area ;ataI a.proximada de 3.000 ha (três mil hectares), cuja transcrição consta' 

~ ivro OO~ as ~s. 169/171vl2 sob o nQ 0244. Adquirido inicialmente pela UNIlo ftDI 
rep;es'POr llltel1lledio do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇlo E REJOHMA AGR.(RIA-IWCRA 
tigo. e~tado por seu Presidente no exercício dos poderes que lhe confer. os Ar-' 
reir d5 e 51 do Regulamento Geral, Baixado pelo Decreto nll 68.153, de 111 de fe? 
• ~lle 1971, cU~a transcrição consta no Livro 003 às fls. 169/171vQ sob o nll 0244 ~ 
!OlkJs iT~197', que, por sua vez alieno~ ao atual proprietária COldEGA INDUSTRIA DI' , 
bUcaa C~ ac1l1a ~a identificada, atraves de Contrato de Alienação de Terr a Pú 
00) ia 03/75/32/0397, datado de 20.10.1976, cuja transcrição consta no Livro -. 
li..... na. 169/171vlI sob o nll 0224 em 01.12.197'. :Ficando desta foma prov d 

...,80 de dom! i ' , de Janeiro n o do referido imovel. O referido e verdade e dou fé. Al tamir _ 
•• COJlt~~L. de 2009. (a) Nádia SUe11 Anchieta do NasciJllento Oficial Interin 

440Ula em Il - • Prie ori i encionada certidao para aqui b811 e fielmente transor1 t 
de 200g.~ Il~l a aqual lIe . r~rto 40 que «pu fé. Senador Joac5 Porfírio( ), 23 

• l 1 <. (,i. ,Ofioi 1 do R g1. tro u 


