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EDiTAL DE NoriFicACAO NO 003/2020

0 MUNIcipIO DE CAROLINA vein  atrav6s  deste  edital  NOTIFICAR a

todos os moradores, posseiros infernos, lindeiros e confronfantes externos e

a quem interessar, que as Unidades lmobili6rias lnformais listadas no anexo

11  deste   edital,  encontram-se  em  processo  de  LEGITIMACA0  FUNDIARIA,

POR  MEIO DE  REURB-S  (REGULARIZACAO FUNDIARIA DE  INTERESSE SOCIAL),

conforme Artigo  23  da  Lei  Federal  n°  13.465/2017,  Decreto  n° 9.310/2018,

Lei  Municipal  n° 589 de 28/12/2018 e Lei  Municipal 601, de  27/07/2019. As

Unjdades  lmobjli6rias informais estoo em fase de regu`arizae6o fundi6rio,

no  qual  foi realizcido  o  levantamento  planialtim6trico  e cadastral,  com

georreferenciamento,  subscrito  por profissional,  servidor  competente  do
Municfpio de Carolina, afim de emissdo de matn'culas individualizadas aos

detentores   da   posse  dos  referidas   Unidades   lmobilidrias,  bern  com`b,

legalizacdo    dos    benfeitorias    existentes,     necessdrias    para    fins    de

Regularizacao Fundidn.a.

Aitigo   1®.   Descrlcao   sucinla  da   area:   As   unidades   imobilidrias

informais,  listadas  no  anexo 11 deste  edital,  de  propriedade  do Municl'pio

de  Carolina  -  MA,  em  situacdo  de  ocupac:do  informal  em  funcdo  de

ocupa€6es  irregulares  de  unjdades  imobilidrias  instaladas  sobre  dreas

pbblicas.

Artigo 2®.  Dos  equipamentos urbonos  comunil6rios  presenles  na

Teferi.do  area: A  area  de  intervenc6o  possui os seguintes  equl.pamentos

comunitdrios presentes e constituidos:

::::rglsoEtl:tvrL;?o#::t::ap%:Jasecil¥;}ut6n°m°deAus
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Esgoto -SAAE;
•    Coleta de residuoss6lidossendo realizada diariamente pelo

Municipio;
•    Telefonia fixa pela concessiondria Ol/Brasil Telecom;
•    Sinal de telefonia  m6vel claro/Tim/ VIVO;
•    Area a ser regularizada totalmente integrada ao perfmetro

urbano municipal.

Art!go 3®. Os confinantes internos e externos sdo notificados poreste

edjtal,  sendo  que  a  ausencia  de  mani.festacdo  dos  mesmos  sera  tjda

como aceite conforme Artigo  13 §  1° do Decreto  n° 9.310/2018, Artigo 20

§ IQ da Lei  Federal  n°  13.465/2017.

Arflgo  4®.  As  impugnac6es  cabiveis,   confrdrias  ou  adversas  ao

objeto deste ato, deverao ser apresentadas no prazo de (60) sessento dios,

a contar da data da publicacdo do presente edital, em jornal da regido,

ou por meio  eletr6nico  no  DOM  (Didrio  Oficial  Municipal),  sendo  que as

impugnac:6es   poderao   ser   protocoladas   na   Assesson.a   T6cnica    de

Planejamento e Urbanismo, Iocalizada na sede da Prefeitura Municipal de

Carolina -MA, a Praca Alfpio de Carvalho, 50, Centro,   Carolina-MA, CEP

65980rooo, endere¢ada ao Prefeito Municipal, com as devidas justificativas

plausiveis   que  serao   analisadas   pelo   setor  juridico,   bern  como,   pela
Assessoria T6cnica de Planejamento e Urbanismo, ficando a criteria destes,

acatar ou ndo as devidas impugnae6es de acordo com as suas raz6es

conforme Ahigo 20 da Lei  n°  13.465/2017.

Arllgo 5°. Ndo havendo manifesta¢do em contr6rio no periodo de

60 dias, considerar-sera como aceite os elementos dos anexos e teor desse

edital,   inclusive   pelos   lindeiros   infernos   e   confrontantes   externos   ao

loteamento,  conforme preve a Lei Federal n° 13.465/2017 artigo 20 §  1 a, e

transcorrido  o  prazo legal  para  manifestac6es,  sera  efetivado  o  ato,
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forma do artigo 31  §5° e §6° da Lei  n°  13.465/2017.

Arflgo 6°. 0 presente Edital entra em vigor na data de sua publicaedo.

Carolina,12 de fevereiro de 2020.

Porl. 064/2017



ESTAD0 D0 MARANllA0
PREFEITURA MUNICIPALDE CAROuNA -MA

Secretaria Ivlunic].pal de Administrag5o, Flnancas, Planejamento e urbanismo
Assessoria T6cnica de I]lanejamentoe urbanismo



ESTADO DO MARANHA0
PREFEITURA MUNICIPALDE CAROLINA -MA

Secretaria IVILlhicipal de Administra¢o, Fihancas, Planejamentoe Urbanismo
Assessoria T€cnjca de planejamento e urbanismo



ESTAD0 DO MARANHAO
PREFEITURA Mu NICIPAL DE CAROLINA -lvIA

Secretaria Municipal de Administrae5o, Flnancas, Planejamento e urbanismo
Assessoria T6cnica de Planejamentoe Urbanismo

AINEXO  '1
RELAC^O  DE  BENEFICIARIOS  DO  EDITAL  DE  NOTIFICAC^O  NI 02/2020

Ire pROuETO  DE REGULARRAc^O   FUNDIAF`iA  uFtBANA.

Item Pro-o Memorial  EkecritivoUrntemenodesesmariasmunicipaissituadonaRua  Filomeno  Jose Comeia,  n°  16

1

N.a:  o26-01-2020

MARIA                   LUCIATEODORODESOUZA
-Coniunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro lmobmafo
n.a  23J)7-002i)016:   medindo  10.00  metros de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6
Correia;  pelos fundo§ medindo  10,00  metros  limitando com  quem  de direito;  pek]ladodireitomedindo20,00mctroslimitandocomotemBnodeValqul.riaSantosde

CPF:  026.272.493J53 Sousa;  pelo  lado esquerdo medindo 20,00  metros limitando com quem  de direito;fechandoaseupen'melrocom60,00metroslinearesaumaareade200,00metros

quadrados.

2

N.a.. o27i}1 -2020
Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na  Riia  Filomeno  Jose Correia,  n°  22
-CtoT\iun`o Jonge lopes tie Sousa, nesta c`dade, insctlto sob o Cadastro lmobmafo

DULCINEA  DA SILVA
n.a  23-07-003un22:   medindo  10,00  metros de frento  com  a  Rue  Filomeno  Jos6
Comeia;   pelos fundos medindo  10,00  metros  limitando  com  o  terreno  de  Julimar

CPF:  006.183.933-74 Rodrigues  de  Sousa;   pelo  lado  direito  medindo  20,00   metros   limitando  com  a
terreno  de  Maria  Raimunda  Peroira  Fonseca;  pelo  lado esquerdo  meclindD 20,00
metros   limitando  com  a  terreno   de  Gerson   Sousa  da  Mota;  fechando  a  seu
Den.metro  com 60,00  metros lineares  e uma area  de 200,00  metros quadrados.Urnterrenodesesmarl.asmunicipaissituadonaRuaAntonioMorais,n°29   -

3

N.a: 029roi-202o Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade.  jnscrito sob o  Cadastro  lmobjliark]

JULIMAR n.0  23-07ro03-0029:    medindo  9,70  metros  de  frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais;

F`ODRreuE s            DESOUSACPF:o20.o29.933ngo pelos fundos medlndo 9,40 metros limitando com Dulcinea da Silva; pe[o lado d ireito
medindo 20,00 mefros ljmitando  com  o terreno  de lvani.lde  Bn`to Galv5o;  pelo lado
esquerdo  medindo 20,00  metros  limitando  com o  terreno  de  Maurizane  Coelho  da
Silva;  fechando o  seu  pen.metro  com  59,10  metros  lincares  e  uma  area  de  191,00
mctros quadrados.

4

N.a: o30i)1-2020
Urn teITeno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno  Jose Correia,  n°  09
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscn.to sob a Cadastro lmobiliafo

D UCELIA         RIB E IR O n.a  2307J)02-0009:   medindo  10.50  mctros  de frente  com a  Rua  Fjlomeno Jos6
DA SILVA Comeia;  pelos fundos medindo 10,30  metros  limitando com  o  terreno  de  Marilene
CPF:  655.326.273n4 de Sousa Silva;  polo lado direjto medindo 19,80  mctros limitando com a terreno  de

Alexsandra  Viana   da   Costa  Cruz;    pelo   lado  esquerdo   medindo   19,80   metius
limitando  com  o  terreno   de  Sebastiao  Nogueira   dos  Santos;  fechando  o  seu
pen'metro  com 60,40  metros lineares  e uma area  de 205 90  metros quadrados

5

N.a:  031J)1-2020GERSONSOuSA  DA

Urn terrenD  de sesmanas  municipais situado na  Rua  Filomeno  Jos6 Correia,  n°  23
-conjunto Jorge lopes de Sousa, nesta cidade, inscn.to sob a Cadastro lmobiliafo
n.a  23rl7ro03-0023:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6

MOTA Correia;   pelos fundo§ medindo  10,00  metros  limitando com  o  terreno   de  lvanilde

CPF:  455.312.181J58 Bnto  GaJvao:  pelo  lado  direito  medindo  20,00  metros  limitanclo com  o  terTeno  de
Dulcinea   da  Silva;   pelo  lado  esquerdo   medindo  20,00   metros  limitando  com  o
terreno  de Raniele  Miranda  Duarte  Martins  ; fechando o  seu  peri.metro  com 60,00
metros li'neares  e uma area de 200,00 metros quadrados.

6

N.a:  o3201-2020

Urn terreno  de sesmarias  municipais sitllado na  Rua  Filomeno  Jos6 Ctoneia,  n°  18
-conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob a Cadastrci lmobiliane

MALcir\IA       s oAREs n.a  23J)7rl03-0018:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6

DE ABREU Correla;  pelos fundos medindo  10,00  metros  limitando  com a terreno  de Maria  da

CPF: 952.193.82349 Concelgao  Coelho  da Silva;  pelo lade  direito  medindo 20]00  metros  [imitando com
a terreno  de Ana Paula Dant@s Queiroz;  pete lado esquerdo medindo 20,00 mctros
Iimitando   com  a  terreno   de  Raimunda   Pimentel   Vasconcelos;  fechando  a  seu
Derfmetro  com 60,00 metros lineares  e uma area  de 200,00  metros auadTados.

7

N.a:  o33-01-2020 Urn  terreno   de  sesmanas   municipais  situado  na   Rua   Hon6rio  Aires    n°   07   -
FRANcrscA Conjiinto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cjdade,  irrscrito sob o  Cadastro  lmobiliafo
MENDES COSTA n.a 23-07D02-0007:   med.indo 9,00 metros de frente com a Rua Hon6no Aires. pete
CPF:  621.264.663-53 fundos medindo 9,00 mefros limitando com a terreno de Valciul'iia Santos de Sousa
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pelo  lado  direito  medindo  19,70  metros  com quem  de direito;  pelo  lade  esquerdomedindo19,70metroslimitandocomotemenodeFranciscadaSilvaMachado.

fechando o seu perfmetro com 57,40  metros lineares  e uma area de 177,a6  mctros
quadrados.

8

N.o: 03401-2020ALEXSANDRAVIANA

Urn terreno  de sesmaJias  municipais situado na  Rua  Filomeno Jose CorTeia,  n°  08
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob a CadastrD lmobiliafo
n.a  23-07-002J)008:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6

DA COSTA  CRuZ CoiTeia;  pelos fundos medindo  10,00  metros  ljmitando  com o  teneno  de  Ceila  de

CPF:  600.573. 373-73 Souza  Brandao  Medeirs;  pelo lado direito  medindo  19.80  metros  limitando  com a
Rua  Messias  Paiilo;  pelo  lado  esquerdo  medindo  19,80  metros  limitando  com  o
terreno  de  Ducelia  RIbeiro  da Silva;  fechando o seu  pen'metro  com  59,60  metros
lineares  e uma area  de 198.00  metros quadrados.

9

N.o:  035fll-2020

Urn terreno de sesmarias munjcjpajs si{uado na Rua Hon6rio Aires, n° 03 - CorijuntoJorgeLopesdeSousa,nestacidade,inscritosobaCadastrolmobiliarion.a23-07-

DINALVA    DA    CRUZ 002J)003:   medindo  10,00 metros de frente com a Rua  Hon6rio Aires;  pelos fundos

PEREIRACPF:677.077.853-04 medindo 10,00  metros  llmitando com o terreno  de Sebastjao Nogueira  dos Santos;peloladodireitomedindo19,80metroslimitandocomoterrenodeCosmoBastes

de Oliveira;  pelo  lado esquerdo  medindo 19,80  metros limitando  com o terreno  de
Marilene  de  Sousa  Silva; fechando  o  seu  pen'metro  com  59,60  metros  lineares  e
uma area  de 198,00 metros quadrados.

10

N.a: 036J)1-2020

Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno Jose Colreia,  n°  19
-Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob a Cadastro lmobiliario

RAMUNDA n.a  2307u03-0019:   medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jose

PIMENTEL Correla;   pelos  fundos  medindo  10,00  metros  limitando  com  a  terreno   de  Pablo

VASCONCELOSCPF:345.291.603roo Santos de Sousa:  pelo  lado direito  medindo 20,00  metros  limitando  com o tei.reno
de Malcina  Soares de Abreu;  pelo lado esquerdo medindo 20,00  metros lfmitando
com  a  terreno   de Elzenir  Feneira   Barros;  fechando o  seu  perinietro  com 60,00
metros lineares  e uma area de 200,00 metros aiiaclrados.

11

N.a:  o37cO1-2020ROSAMARIA

Urn terreno  de sesmarias municipai§ situado na Rua Hon6rio Aires, n° 05 -Conjunto
Jorge Lopes de Sou§a. nesta  cidade, inscnto sob  a Cadastro  lmobiliario  n.a 23-07-
002i)005:   medindo  10,30  metros de frente com a Rua  Hon6rio Aires;  pelos fundos

DUARTE  DE SOUSA medindo  9,15  metros  limitando  com  a  !emano  de  Clemjlton  Campos  de  Moura

CPF:  729.161.923-87
Pereira;  pelo lado direito medindo 19,70  metros  limitando com o terreno  de Affanie
Souza  Miranda;  pelo lado esquerdo  medindo 20,00  metros limitando com o terreno
de Tdma;   fechando o  seu  pen'metro  com  59,15  metros  lineares  e  uma  area  de
192,75  metros auadrados.

u
N.a: 03801-2020

Urn  terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno  Jos6 Correia,  n°  14
-Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro lmobiliafo

JACQUELINE n.0  23J)7-0020014:   medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6

AMORIM  LOPESCPF:035.222.981 -01 Correla;  pelos fundos medindo 10,00 metros  limitando com a terTeno  de Francisca
da Silva Machado; pelo  lado direito medindo 20,00  metros limitando  com o tel.reno
de Clemilton  Campos de Moura  Pereira;  pelo lado esquerdo medindo 20,00  mctros
limilando  com o terreno  cle Valqufria   Santos de Sousa; fechando a  seu  pen.metro
com 60.00  metros lineares  e uma  area  de 200,00  metros quadrados.

13

N.a:  o3901-2020SANDRAMARIACOSTADEOLIVEIRACPF:015.176.833-19

Urn  terreno   de  sesmarias   mi/nicipajs  si.tuado  na  Rua   Messjas  Paulo,  n°  56  -
Conjunto  Jorge Lopes de Soilsa, nesta cidade,  inscrito sob o  Cadastro  lmobiliaho
n.a 23J)7ml-0056:  medindo 9]30 metros de frente com a Rua Messias Paulo; pelDs
fundos medindo 9,70 metros com quem de direito; pelo lado direito medindo 20,80
metros  limitando  com  o terreno  de  Maria  Lenir  Dies  Cardoso  de Oliveira  Soares;
pelo lado esqiierdo medindo 21,20 metros limitando com a terreno de Cesar Chaves
da Silva; fechando o seu perl'metro com 61,00 metros lineares e uma area de 199,38
metrosquadrados.

14

N.a:  o4o-01 -2020 Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno  Jose Comeia,  n°  20
ELZENIR    FERREIRA -conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cjdade, inscrito sob o CadastrD Imobiliafo
BARROS n.a  23-07-003ro020:    medindo  10,00  mctros  de frente  com  a  Rila  Filomeno  Jos6
CPF:  652. 381.173-53 Cbmeia;  pelos fundos medindo  10,00  metros  limitando  com a ten.eno  de Maria  de

Jesus  Alves  da  Siiva:  Delo  lado  direito  medindo  20,00  metros   limitando  com  o



ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE  CAROLINA -MA

Secretarla Munldpal de Admlnlstracao, Flnancas, Planejamentoe Urbanlsmo
Assessorla T6cnlca de planeJamento e urbanlsmo

terreno  de Raimunda   Pimentel  Vasconcelos;  pelo  lade  esquerdo  medindo  20,00
metros  limjtando  com  a  terreno  de  Maria  Raimunda  Pereira  Fonseca;  feehando o
seu perinetro  com 60,00 metros lineares  e uma area de 200,00  metros quadrados.

15

N.a:  04imi-2020ANAPAULACOMESCESAR

Urn  terreno  de sesmarias  municipais  situado na  Rua  Filomeno Jos6 Correia,  n°  20
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob a Cadastro lmobiliafo
n.a  23-07-003cO020:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6
Correia;  pelos fundos medindo  10,00  metros  limitando com o terreno  de Man.a  de

CPF:  018.845.983-90 Jesus  Alves  da  Silva:  pelo  lade  direito  medindo  20,00  metros   limitando  com  o
terreno  de Raimunda   Pimentel  Vasconcelos;  pelo  lado  esquerdo  medindo  20,00
metros  limjtando  com  o  telteno  de  Maria  Raimunda  Pereira   Fonseca:  fechando a
seu perinetro  com 60,00 metros lineares  e uma area de 200 00  metros quadrados

16

N.a: o4201-2020RAMUNDONONATO

Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno Jos6 Correia,  n°  11
-Conjurto Jorge Lopes de Sousa, rresta cidate, inscrito sob o C@dastro lmobjliafo
n.a  23-07ro02-0011:    medindo  9,40  metros  de  frente  com  a   Riia  Filomeno  Jose

ALVES  SOARESCPF:343.936.333-34 Correia;   pelos fundos medindo  10,00  metros  limitando  com o  terreno   de  Cosnro
Bastos de Oliveira:  polo lado direito medindo 19,60  metros  limitando com o terreno
de  Sebastiao  Nogueira  dos  Santos;   pelo  lado  esquerdo  medindo   19,80   metros
limitando coma temeno de Ana Paula Comes Cesar  fechando a seu perinetro com
58,80  metros lineares  e uma area de 191,04 metros  quadrados.

17

N.a:  o43-01-2020
Urn   terreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Ant6nio   Morals,  n°  45   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade,  inscrito sob o  Cadastro  lmobiliario

MARIA                          DO n.0 23-07-004-0045:    medindo  10,75  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais.
SOCORRO pelos fundos medindo 10,60 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito
ANDRADE medindo  19,50   mctros  limitando  com  o  teireno   de  Divane  Tles   Dias;  pelo  lado
CPF:  205.371.40344 esquerdo   medindo   19,20   metros  limitando  com  o  terreno   de  Fabio  de  Sousa

Brandao:  fechando  a  seu  perfmetro  com  60,a5  mefros  /I.neares  e  uma  area   de
207,64  metros quadrados.

18

N.a:  04401-2020NAIFIANDASILVASOUSA

Urn   terreno   de  sesmarias  municipajs  situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  26   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cjdade,  inscrito Sob o  Cadastro  lmobiliaro
n.a  2307JJ03-0026:    medindo  9,40  metros  de  frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais;
pelos fundos medindo 9,40 metros limitando com a temeno de Maria Trindade  Silva;

CPF:  057.745.593-19 pelo ledo direito medindo 20,00  metros limjlando com a Rua  Messjas  Paulo; pelo
lado  esquerdo  medindo 20,00  metros limitando  com o  terreno  cle  rv[aria  de  Jesus
Aives de Oliveira; fechando a sou pen'metro  com 58,80 metros lineares  e uma area
de  187,90  metros  quadrados.

19

N.a:  o45-01 -2020IVANILDEDEBRITO

Urn  terTeno   de  sesmarias   municipais   situado  na   Rua  Ant6nio   Morais,  n°  28   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade,  inscrfto sob o  Cadastro  lmobiliario
n.a  2307-003-0028..    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais:
pelos fundos medindo  10,00  metros  limitando com o temeno  de Gerson  Sousa  da

GALVAO Mota;  pelo lado  direito  medindo  20,00 metros  limitando  com  a  terreno de Maria  de

CPF:  654.071.723-72
Jesus Alves de Oliveira;  pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros  limitando com o
terTeno   de  Julimar  Rodrigues  de  Sousa;  fechando  a  seu  perlmetro  com  60,00
metros lineares  e uma area  de 200,00 metros auadrados

20

N.a:  o46-01-2020SEBASTIAO Urn  terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno  Jose Correia,  n°  10
-Conjunto Jorge lopes de Sol/sa, nesta cidade, inscrito sob a Cadastro /mobjljafo
n.a  23ro7-0020010:   medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6

NOGUEIRA             DOS Correia;  pelos fundos medindo 10,00 mctros limitando com o terreno  de Dinalva da
SANTOS Cruz  Pereira;   pelo  lade  direito  medindo  20,00  metros limitando  com  o  terreno   de

CPF:  522.509.703uO
Ducelia  Ftibeiro  da Silva;  polo lado esquerdo  medindo 20,00  metros  limitando com
o temeno  de Raimundo Nonato Alves Soares; fechando o seu perfmetro  com 60,00
metros lineares  e uma area de 200,00 metros quadrados.

21

N.o:  o47J]1-2020FRANcrscA      DA urn terreno de sesmarias municipais situado na Rua Hon6rio Aires, n° 06 -Conjunto
Jonge Lopes  de Sousa, nesta  cidade, inscrito sob  o  Cadastro  lmobiliario  n,a  23-07-
002U006:   medindo  10,00  metros de frente com a  Rua  Hon6rio  Aires;  pelos fundos

SILVA  MACHADO medindo 10,00  metros  limitando com a  temeno  de Jacqueline Amorim  Lopes; pek)
lado  direito  medindo  19,70  metros  limitando  com  a  terTeno  de  Francisca  Mende
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CPF:  031.767.923€0 Costa;   pelo lade esquerdo medindo 19,70 mctros limitando com o terreno de Rosa
Maria Duarte de Sousa; fecliando a sou pen'metro  com 59,40 metros lineares  e uma
area de 197,04 metros quadrados.

22

N.o:  o48ngl-2o20JACIONETEALVES Urn   terreno   de  sesmarias  municjpais  situado  na   Rua  Ant6nio   Morais,  n°  35   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa.  nesta  cidade,  inscrito sob o  Cadastro  lmobiliaho
n.a  23D7-003un35.`   medjndo  9,90  mefros  de  frente  com a  Rua  Arit6njo  Mcirais:

DA COSTA  MARTINSCPF:054.816.933-05 pelos fundos medindo 9,90 metros limitando com quem de direito; pelo lado direitomedindo20,00metroslimitandocomoterrenodeJaneteLopesdeSousa;pelolade

esquerdo  medindo 20,00  mctros limitando  com a  quem  de direito, fechando o  seu
pen'metro  com 59,80 metros lineares  e uma area  de 198,00  metros quadrados.

23

N.a:  o4901-2020

-Urn-terreno  de sesmah.a-s municipais situad6 na Rd-a Hon6rio Aires, n° 02  -ConjunioJorgeLopesdeSousa,nestacidade,inscritosoboCadastrolmobiliarion.a23-07-

MARILE NE                  DESOUSASILVACPF:655.432.898-91 002ro002:   medindo  10,30 metros de frente com a Rua  Hon6rio Aires;  pelos fundos
medindo  10,00  metros  limitando  com o  terreno  de  Ducelia  Ribeiro  da  Silva;  peloladedjreitomedindo20.00mefroslimitandocomoterTenodeDinalvadaCruz

Pereira;  pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros limitando com a terreno de Ceila
de Souza Brandao  Medeiros; fechando o seu perinetro  com 60,60  metros lineares
e uma area de 206,00 metros quedrados.

24

N.o:  o50-01-2020
Urn  terreno   de  sesmarias   municipais  §ituado  na   Rua  Ant6nio   Morajs,  n°  32   -
Conjunto  Jorge Lopes de Soiisa, nesta cidade,  inscn.to sob o Cadastro  lmobmario

PABLO   SANTOS    DESOUSA n.a  23-07fl03-0032:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais;
pelos fundos meclindo  10,00 metros limitando com o terreno de Raimunda Pimentel
Vasconcelos; pelo  lado direito  medindo 20 00  metros  limitando  com  a  terreno  de

CPF:  046.225.913-75 Man.a  de Jesus AJves da Silva; pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros fimitando
com o terreno  de Maria  da Conceigao  Coelho  da Silva; fechando a seu perinetro
com 60,00  metros lineares  e uma  area de 200,00 metros quadrados.

25

N.a:  052roi-2o20VALDLRENE Urn  temeno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Messias  Paulo,   n°  55  -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade,  inscrito sob o  Cadastro  lmobiliario
n.0 23J)7-001-0055:  medindo 9,40 metros de frente com a Rua Messias Paulo; pebs

BARBOSA                DO fundos  medindo   8,30   metros   [imitando  com  quem  de  direito;  pelo   lade  direito
NASCIMENllo medindo 20,50 metros limitando com o teiTeno de C6sar Chaves  da Sjiva; pelo laclo

CPF:  008.726.406-02
esquerdo  medindo 20,50  metros  limitando  com a terreno  de Aria  Clea  Aimuda  da
Silva;  fechando o  seu  perfmetro  com  58,70  metros  lineares  e  uma  area  de  180,92
metros quadrados.

26

N.0:  056roi-2020
Urr7  temer]o   de  sesmarfas  murricjpais  sj{uado  r]a  Rua  Ant6ri;a  Morals,  n°  27   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade,  inscrito sob o Cadastro  lmobiliaho

MARIA      DE     JESUSALVESDEOLIVEIRA
n.0  23-07ro03J)027:    medindo  10,70  metros  de frente  com  a  Rue  Ant6nio Morals;
pelos  fundos medindo  10,70  metros  limitando  com o  ten.eno  de  Raniele  Miranda
Duarte  Martins;  pelo  lado direito medindo 20.00  metros  limitando com a  terreno  de

CPF:  023.105.353-38 Nairan  da Silva Sousa;  pelo lado esquerdo  medindo 20,00  metros  limitanclo com o
terreno   de  ivanilde  Brito  Galv5o;  fechando  o  seu  perfmetro   com  61,40   metros
lincares  e uma area  de 214,00  metros quadrados.

27

N.a:  o57-ol -2020CLEMILTON Urn terTeno  de sesmarlas  municipais situado na  Rua  Filomeno  Jose Cbrreia,  n°  13
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscnito sob o Cadastro lmobiliario
n.a  23o7-0020013:    medindo  9,80  metros  de  frente  com  a  Rua  Filomeno  Jose

CAMPOS  DE MOURA Correia;  pelos fundos medindo 9,80 metros limitando com o terreno  de Rosa Maria
PERE'RA Duarte de Sousa; polo lade d/re;to medindo 20,00 mctros ljmj!ando com a temeno

CPF:  602.111. 39343
de Ana  Paula  Comes Cesar;  pelo lado  esquerdo  medindo  20,00  metros lim.rtando
com a terreno  de Jacqueline Amorim Lopes; fechandQ a seu perfmetro  com 59,60
metros lineares  e uma area de 195,93 metros quadrados.

28 N.a:  o58J)1-2020 Urn  terreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua  An(6nio   Morajs]  n°  31   -ConjuntoJorqeLopesdeSousa,nestacidade,inscritosoboCadastrolmobmaho`
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MARIA      DE     JESUS n.a 23J)7-003JJ031:    medindo  10,00  metros  de frente com  a  Rua  Ant6nio  Morais.
ALVES DA SILVA pelos  fundos medindo  10,30  metros  limitando  com  o  torreno  de  Elzenir  Fem3ira

CPF:  345.294.543-04
Barros:   pelo   lado   direito  medindo   20,00   metros   limitando   com  o   teiTeno    de
Maurizane   Coelho  da  Silva;  pelo  lado  esquerdo  medindo 20,00  metros  limitando
com  o terreno  de Pablo  Santos de  Sousa; fechando  a seu  perJmetro  com 60,30
metros lineares  e uma area  de 201,00 metros quadrados.

29

N.o:  o59cO1-2020
Urn   terreno   de  sesmarias  municipais  situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  34   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade]  irrscrito sob o Cadastro  lmobi]iaho

JANEIE    LOPES    DE n.0  23J)7rd03J)034:    medindo  9,80  metros  de  frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais;

SOUSACPF:601 . 156, 523ee pelos fundos medindo 10,00  metros limitando com o teneno  de Ana  Paula  Dantas
Queiroz,  pelo lado direito medindo  20,00  metros limitando com a  terreno  de  Maria
da Conceigao  Coelho  da Silva; pelo lado esqiierdo medindo 20,00 metros limitando
com o temeno  de Jacionete Alves  Costa Martins;  fechando o seu  perfmetro  com
59.80  metros lineares  e uma area de 197,95 metros quadrados

30

N.a:  o6001-2020LUSINEIDE Urn  terreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  41   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade,  inscrito sob o  Cadastro  lmobiliario
n.0  23J)7ro04ro041:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais.

FE FiRE IRA                 D O pelos fundos medindo 10,00 metros ljmitando com o !emeno de Gardenj Coelho de
NASCIMENTO OIivejra;   pelo   lado  direito   medjndo   19,30   metros   limitando   com  o   teneno   de

CPF:  602.843.593-78
Raimundo  Francisco Ferreira;  pelo lade esqLlerdo medindo 19,50  mctros limltando
com o  terreno  de  Silvana  Barbosa ToiTes;  fechando o  seu  perimetro  com 58,80
mctros lineares  e lima area  de 193,96 metros quadrados

31

N.a:  o61J}1-2020
Urn  terreno   de  sesmarias  municipais  situado  na   Fina   Ant6nlo   Morais,  n°  42   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa.  nesta  ci.dade,  I.nscn.to sob o  Cadastro  fmobl.li.afo

SILVANA     BARBOSATORRES n.0  23-07u04-0042:    medindo  9,00  metros  de  frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morals;
pelos fundos medindo 9,00 metros limitando com a terreno de Ane Caroline  Souca
Lima  de Reis:  pelo  lado direito  medindo  19,50  metros  limltando  com a  terreno  de

CPF:  010.505.021 -08 Lusineide   Ferreira    do  Nascimento;   pelo   lado   esquerdo   medindo   19,50   metros
limitando  com  o  terreno   de  Roberto  Reis;  fechando  a  seu  perJmetro  com  57,00
mefros lineares  e uma area de 175,45 metros quadrado§.

32

N.o:  062ul-2020DIVANETELES DIAS

Urn   terreno   de  sesmarias  munjcipais  situado  na   RLia   Ant6nio   Morais,  n°  44   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade, jnscrito sob o  Cadastro  lmobiliaho
n.a  23-07-004J)044:    medindo  11,00  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morajs;
pelos fundos medindo 11,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado dircto
medindo 19,50  metros limitando com o terreno  de Francisco Roberto Refs; pelo lado

CPF: oi 5.353.833ro7 esquerdo  medindo  19,50   metros  limi.tando  com  o  terreno  de  Marl.a   do  Socoiro
Andrade;  fechando  a  seu  pen`metro  com  61,00  mctros  lineares  e  uma  area  de
214,43  metros quadrados.

33

N.a:  o63cO1-2020
Urn temeno  de sesmarias  municipajs situado na  Rua  Manoel  Perejra  de  Sousa, n°
52  -  Conjunto   Jorge  Lopes  de  Sousa,   nesta  cidade,  inscrito  sob  o  Cadastro

THAIS                            DONASCIMENTOSILVA lmobiliario  n.a  2307J)04ro052:   medindo  9.70  metros de frente  com a  Rua  Manoel
Pereira  de  Sousa;  pelos fundos medindo 9,70  metros  limitando  com o  terTeno  de
Elizangela  Femandes  LI'ma;  pelo lado direito  medindo 19,50  metros limitando com

CPF: 026.893.78345 o teneno de Faelma Amuda da Fonseca; pelo lado esquerdo medindo 19,50 mctme
limitando com a teneno de Luis  Carlos da Siiva  Lopes; fechando o seu  perl.metro
com 58,40 metros lineares  e uma area  de 189,13  metros qlladrados.

34

N.a:  06401-2020 Urn  temeno   de  sesmarias  muric;pajs  sj!uado  na  Rtia  Ant6njo  Morais.  n°  40   ~

RAINUNDOFRANcrscoFERFREIRA
Coniunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cjdade,  inscrito sob o Cadastro  lmobiliaho
n.a  23rl7u04-0040:   medindo  9,15  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morals;
pelos fundos medindo 9,30  metros  limitando  com  a  terreno  de  Daiana  Pereira  de
Aradjo;  pelo lado  direito medindo 19,10  metros limitando  com o terreno  deAnt6nia

CPF:  024.828.423-10 da  Conceigao  Sousa;  pelo  lado  esquerdo  medindo  19,30  metros  limitando com o
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terTeno  de Lusirteide Feneira  do Nascimento; fechando a seu pen.metro  com 56,85
metros lineares  e uma area de 177,07 metros quadrados.

35

N.a:  066J)1-2020
Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na Rue  Manoel  Pereira  de  Sousa, n°
49  -  Conjunto   Jorge  Lopes  de  Sollsa,   nesta  cidade,  inscrito  sob  o  Cadastro

DAIANA  PEREIRA  DEARAUJo lmobiliario  n.a  23J)7J)040049:   medindo  9,30  metros de frente  com a  Rua  Manoel
Pereifa  de Sousa; pelos fundos medjnda 8,30 metros ljmitando com a  temeno  de
Raimundo  Francisco FeTreira;  pelo lade direito medindo 20 00 metros limitando com

CPF:  022.033.353-00 o temeno  de Gardeni  Coelho de Olivejra;  pek) lade esquerdo medindo 20,00 metros
limitando com o terreno  de Ana Jdlia  Comes  da Costa: fechando a seu  perrmctro
com 57,60 metros lineares  e uma area de 175,45  rmetros quadrados.

36

N.a:  o71J)1-2020

Urn  terreno  de sesmarias  municipais sitiiado na  Rua  Filomeno  Jose Correia,  n°  21
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro lmobiliafo
n.a  23-07-0030021:    medindo  9.80  metros  de  frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6

MARIA        RAIMUNDA CoiTeia;  pelos fundos medindo 9,80  metros  limitando com  o  terreno  de  MaLirizane

PEREIRA  FONSECIACPF:664.655.323-87 Coelho  da Silva; pelo lado direito medindo 20,00 metros limitando com o terreno  de
Elzenir  Ferrera  BarTos:  pelo lado  esquerdo  medindo 20,00  metros  limitando com o
terreno  de Diilcinea da Silva; fechando o seu  pen.mctro  com 59,60  metros  lineares
e ulna area de 196,04 metros quadrados.

37

N.a:  072fll-2020
Urn terreno  de sesmarias municipais situado na Rua Hon6rio Aires, n° 04 -Conjilnto
JorgeLopes  de Sousa, nesta  cidade,  inscn.to sob  a  Cadastro  lmobilian.o n.a 23-07-

COSMO   BASTOS  DEOLIVEIRACPF:344.404.103-91 002J)004:   medindo 9,60  metros de frente com a Rua  Hon6rio  Aires;  pelos fundos
medindo 10,65  metros limitando com a terreno  de Rajmundo  Nonato Aives Soares;
pelo lado clireito medindo 20,10 metros  limitando com o terreno de Telma;  pelo lado
esqiJerdo   medindo  20,20   metros   lI.mitando  com  o  terTeno   de  Dinalva  da  Cruz
Pereira;  fechando o seu pen`metro com 60,55 metros lineares  e uma area de 203,84
mctros qiiadrado§.

38

N.o:  o73roi -2o2o
Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rna  Filomeno Jose Correia,  n°  15
-Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, ne§ta cidade, inscrito sob a Cadastro lmobiliario

VALQUIRIA    SANTOSDESOUSA n.0  23-07-002-0015:    medindo  8,80  metros  de  frente  com  a  Rua   Filomeno  Jose
ColTeia;  pelos fundos medindo  9,00  mefros  limitando com o  terreno  de  Francisca
Mendes  Costa: pelo  lado direito medindo  20 00 metros limitando  com a  terreno  de

CPF:  952.32o.873un4 Jacqueline Amorim Lopes; pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros limitando com
o terreno  de Mana  Ldcia Tcodoro de Souza;  fechando o seu pen`metro  com 57,80
metros ljneares  e uma area de 178,00 metros quadrados.

39

N.o:  o74U1-2020ANAPAULADANIAS

Urn ferrerio  de sesrriar]as  murricjpajs sjtuado rTa RL/a  Fjlomeno Jose Coneia]  n°  17
-Conjunto Jorge lopes de Sousa. nesta cidade, inscrito sob a Cadastro lmobiliafo
n.0  23i)7ro03-0017:    medindo  10,60  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jose
Correia;   pelos  fundos medindo  10,00  metros  limitando  com  a  terreno  de  Janete

QUEIROZ Lopes de Sousa;  pelo lado  direito medindo da frente para  os fundos 20,90  metros

CPF:  009.248.023-32
limitando com quem de direito, deflete goo graus para a direita medindo 0,60 mctros,
deflete goo graus  para esquerda medindo 0,50 metros; pelo lado esquerdo medindo
20,40  metros limitando com a temeno  de Malcina Soares de Abreu; fechando a sou
perinetro  com 62,00 metros lineares  e uma area  de215,95  metros quadrados.

40

N.a:  075roi -202o

Urn terTeno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Filomeno Jose Correia,  n°  24
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob a Cadastro lmobiliario
n.a  23-07J)03ro024:    medindo  10,10  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jose

FIANIELE       MIRANDA Correia;  pelo§ fi/ndos medindo  10,10  metros limjtando com o terreno  de Maria  de

DUARIE  MARTINSCPF:012.888.20348 Jesus  Alves  de Olivejra;  pelo  lado  direito  medindo 20,00  metros  limitando  com a
terreno   de  Gerson   Sousa  da  Mota;  pelo  lado  esquerdo  medindo  20,00  metnDs
Iimitando  com a  terreno  de  Maria  Trindade  Silva;  fechando  o  seu  pen'metro  com
60,20  metros lineares e uma area  de 201,97  metros quadrados.
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41

N.e: 076nol-2020
Urn teneno  de sesmarias municipais situado na  Rua  Filomeno Jos6 Correia,  n° 25
-Conjunto Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro lmobiliafo

MARIA         IRINDAD ESILVA
n.a  23i)7un03ro025:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Filomeno  Jos6
Correia;  pelos fundos medindo 10,00 metros limitando com a terreno  de Nairan  da
Silva  Sousa:  pelo  [ado  direito medindo  20 00  metros  limitando  com o  temeno  de

CPF:  328.630.203-15 Raniele    Miranda   Duarte   Martins;   pelo   lado   esquerdo   medindo   20,00   metros
limitando com a Rila  Messias  Paulo; fechando o seu  perrmetro  com 60,00  metros
Iineares  e uma area  de 200,00  metros quadrados.

42

N.a:  o7701-2020MAURRANE

Urn   terTeno   de  sesmarias  municipais  sitiiado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  30   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade,  inscrito sob a  Cadastro  lmobiliario
n.a 2307u03-0030:    medindo  10,00  metros  de frente com  a  Rua  Ant6nio Morais;
pelos  fundos medindo 9,60  metros  limitando  com  a  terreno  de  Maria  Ralmunda
Pereira  Fonseca; pelo lade direito medindo 20 00  metros  limitando com o terreno

COELHO  DA SILVA de Julimar Rodrigues de Sousa; pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros limitando

CPF:  620.317.833-00 com o  terreno  de Maria  de Jesus  Alves da  Siiva;  fechando  o  seu  pen'metro  com
59,60  metros lineares  e uma  area de 195,93  metros quadrados.

43

N.o:  o78ul-2020MARIA         A Urn  terreno   de  sesmarias  murricjpajs  sjtuado  rna  Rua  Antonjo  Morais,  n°  33  -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa.  nesta cidade,  irrscrito sob o Cadastro  lmobiliaho
n.a 2307003-0033:   medindo  10,50  metros  de frente com  a  Rua  Ant6nio Morais.

cONCEieAO pelos fundos medindo 10,50 metros limilando com a terreno  de Malcina  Soares de
COELHO  DA SILVA Abreu;  pelo  lado  direito  medindo 20,00  metros  limitando  com o terreno  de   Pable

CPF:  018.612.273-02
Santos  de  Souse;  pelo   lado  esquerdo  medjndo  20,00   metros  limitando  com  a
terreno  de Janete  Lopes de Sousa; fechando o  seu  pen.metro  com 61,00  metros
ljncares  e uma area  de210,00  metros quadrados.

44

N.a:  079roi-202oEDVANESIRQUEIRA

Urn   (erreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua  Ant6nio   Morals,  n°  36   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade. inscrito sob o Cadastro  lmobiliaro
n.a  23i)7ro04J)036:    medindo  14,40  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio Morais;
pelos fundos medindo da direita para esquerda: 9,00 metros limitando com o terreno

PEREIRA de Joao Botelho de Macedo  Neto,  seguindo peJo mesmo  sentido medindo  10.00

CPF:  621.812.20344
limitando  com o temeno  de  Luis  Carlos  da  Silva  Lopes; pelo  lado direito  medindo
20,60 metros limitando com a Rua  Frei  Dam Marcelino; pelo lado esq uerdo medindo
20,00  mctros  limitando com o  terreno  de  Elisangela  Femandes   Lima;  fechando o
sell perl.metro  com 74,00 metros lineares  e uma area de 334,72 metros quadrados

45

N.a:  080J)1-2020

Urn  temeno   de  sesmarias   municipais   situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  37   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade,  inscrfto sob o Cadastro  `mobi.lI.aha
n.a  23J)7J)04i)037:    medindo  9,20  metros  de  frente  com a  Rua  Antonio  Morais:

ELISANGELA pelos fundos medindo 9,20 mctros limitando com a terreno de Thais  do Nascimento
FERNANDES  LIMACPF:017.517.443-10 Silva;  pelo  lado direito medindo  20,00  metros  limitando  com o temeno  de   Edvane

Sirqueira Pereira;  pelo lade esquerdo medindo 20,00 metros limitando com a terreno
de Seriades Costa Milhomem; fechando o seu pen'metro com 58,40 metros lineares
e tima area de 184,00 mefros quadrados.

46

N.a:  081-01-2020
Urn  temeno   de  sesmarias   municipais   situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  38   -ConjuntoJorgeLopesdeSousa,nestacidade,inscritosoboCadastrolmobiliaho

SE RIAD ES        COSTAMILHOMEM
n.a  23-07J)04J)038:    medindo  10,20  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morais;
pelos fundos medindo 10,00  metros  limitando  com o terreno  de Faelma  Amuda  da
Conceigao;  pelo  lado  direito  medindo  19,80   metros  limitando  com  a  temeno   de

CPF:  012.143.87iun Eisangela  Femandes   Li'ma;  pelo  /ado  esquerdo  medindo  19,80  metios  lI.mftando
com o terreno de Antonia da Conceigao Sousa: fechando o seu perinetro com 59,80
metros lineares  e uma area de 199,85 metros quadrados.

47 N.a:  082-01-2020
Urn  terreno   de  sesmarias   municipais   situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  39   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade,  inscrito sob o Cadastro  lmobiliario
n.a  23-07rg04J)039:    medindo  10,10  metros  de frente  com  a  Rila  Ant6nio  Morais:
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ANTON IA                     DA pelos fundos medindo 10,30  metros  limitando  com o (erreno  de Ana  Jdlia  Games
cONCEng;AO  sOusA da  Costa;  pelo  lado  dinalto  medindo  19.80   metros  limitando  com  o  terreno   de

CPF:  637.831.26304
Senades Costa Milhomem; pelo lado esquerdo medindo 19,80 metros limilando com
o  temeno  d®  Raimundo  Francisco  Ferreira;   fechando o  seu  pen'mefro   com 60,00
metros lineares  e uma area  de 201,90 metros quadrados.

48

N.a:  o83J)1 -2020
Urn  terreno   de  sesmaria§  municjpal§  sjtuado  ffa  Rua  Antonjo  Morais,  n®  43  -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade, inscrito sob a  Cadastro  lmobiliaro

FIRANCISCO n.a 2307J)040043:    medindo  10,00  metros  de frente com  a Rua  Ant6nio Morais;

ROBERT0  REISCPF:238.829.793€8 pelos fiindos medindo 10,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado direto
medindo  19,50  metros  limitando  com o  terreno  de   Silvana  Barbosa  Torres:  pek}
lado esquerdo medindo 19.50  mctros limitando como temeno  de Divane Teles Dias;
fechando a sou perinetro com 59,00 metros lineares  e uma area de 194,88  metros
quadrados.

49

PROCESSO  N.a:  o84- Urn  teneno   de  sesmarias   municipais   §ituado  na   Rua   Ant6nio   Morals,  n°  46   -
01-2020 Conjunto  Jorge Lopes de Soiisa,  nesta  cidade,  irrscrito sob o  Cadastro  lmobiliario

FABIO      DE     SOUSABFIANDAO
n.a  23-07-004i)046:    medindo  11,20  metros  de frente  com  a  Rua  Ant6nio  Morals;
pelos fundos medindo 11,20 metros limitando com quem de direito: pelo lado direito
medindo 19,20 metros limjtando com a lerrer7o de  Maria do Socomo Ar]drade; pch

CPF:Y,J/}/:}/)/I/I/IX}/I/)/:XJ/XX lado  esciuerdo medindo  18.00  metros  limitando a  Rua  Messias  Paulo;  fechando o
seu perlmctro  com 59,60 mctros lineares e uma area de 207.66  metros quadrados.

50

N.a:  o85J)1-2020MARUBIA   D ce

Urn  terreno   de  sesmarias  municlpais  situado  na   Rua   Ant6nio   Morais,  n°  47   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade,  inscrito sob o  Cadastro  lmobmaho
n.0 23ro7-004J)047:   medindo 10,30  metros defrente com a Rua Manoel Pereira  de
Sousa; pelos fundos medjndo da direita part esquerda 2.00  metros lI.ml'tando com

SANTOS  RIBEIROCPF:601.637.683-31 o ter7eno  de Francisco  Ftoberto Reis]  seguindo pelo  mesmo sentido medindo  8,00
metros  llmltando   com  o  terreno   de   Silvana   Barbosa   Torres;   pelo  lado  direifo
medindo 18,70  metros limitando com quem de direito; pelo lade esquerdo medindo
19,80  mctros  limitando  com a terreno  de  Gardeni  Coelho  de  Oliveira;  fechando a
sell pen'metro  com 58,80 metros lineares  e uma area de 195,00  metros quadrados.

51

N.a:  086J)1-2020
Urn  terreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Ant6nio   Morais]  n°  48   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade,  inscrito sob a  Cadastro  lmobiliarx]

GARDENI      COELHODEOLIVEIRA
n.a 23J)7-004u048:   medindo 12.00  mctros defrente com a Rua Manoel Pereira  de
Sousa;  pelos fundos medindo 12,00  metros  limitando  com a  terreno  de  Lusineide
Ferreira   do  Nascimento;  pelo  lado direito  medindo  19,80  metros  limitando  com o

CPF: 062.343.85346 terreno  de  Marubia  dos Santos F3jbeiro:  pe[o lado esquerdo medindo 20,00 metros
[imitando com o terreno de Daiana Pereira de Arad[`o; fechando o seu peri.metro com
63.80  metros [ineares  e uma area de 238,86  metros quadrados.

52

PROCESSO  N.a:  o87-
Urn telTeno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Manoel  Pereira  de  Sousa, n°
50  -  Conjunto   Jorge  lopes  de  Sousa,   nesta  cidade,  inscrito  sob  o  Cadastro

01-2020ANAJULIA    GOMES lmobiliario n,° 23-07004J)050:   medindo 10,00  metros defrente com a F`ua  Manoel
Pereira  de Sousa;  pelos furidos medindo 10,30  metros limitando com a temeno  de
Ant6nia da Concei9ao Sousa; pelo lado direjto medindo 19,50 metros limitando com

DA CX)STA o temeno  de  Daiana Pereira  de Aradjo; polo lado esquerdo medindo 19,50  metros

CPF:  818,144.883-91
Iimitando com o terreno  de Faelma  Amuda da Fonseca;  fechando o seu  perfmetro
com 59,30 metros lineares  e uma area de 197,77  mctros quadrados.

53

N.o:  o88-01 -2020 Urn terreno  de sesmarias municipais situado na Rua  Manoel  Pereira  de  Sousa, n°

FAE LMA        ARRUDA
51   -  Conjunto  Jonge Lopes  de  Sousa,  nesta  cjdade,  jnscri{o  sob  a  Cadas!ro
lmobiliario n.a 23J)7fl04J)051:   medindo 10,00  metros de frente com a Rua  Manoel

DA FONSECA Pereira  de Sousa; pelos fundos medindo 10,20  metros limitando com o temeno  de

CPF:  523.329.343-91 Seriades  Costa Milhomens;  pelo lade direito medindo 19,50 metros limitando com o
teneno  de Ana Jdlia Games da Costa;  pelo lado esquerdo  medindo  19,50  metros
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limitando  com o temeno  de Thai.s  do  Nascimento  Silva;  fechando o  seu  perfmetro
com 58,80  metros lirteares  e uma area de 192.76 metros quadrados.

54

N.a:  08901-2020
Urn terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Manoel  Pereira  de  Sousa, n°
53  -  Conjunto   Jorge  Lopes  de  Sousa,   nesta  cidade,  inscrito  sob  o  Cadastro

Luis   CARLOS   SILVALOPES Imobiliario  n.a  23J)7J)04m53:   medindo  8,90  metros de frente com a  Rua  Manoel
Perejra  de SotJsa,. pelos furidos medinda 9,30 mefros ljrr]jlando com a  terrono  de
Edvane  Sirqueira  Pereira:  pelo  lado direito  medindo 19 50  metros  limitando com a

CPF:  030.130.023-28 terreno  de Tha/s  do Nascimento  Silva;  pelo  lado esquerdo medjndo 19,50  metros
limitando com o terreno de Joao Botelho de Macedo Neto; fechando a seu pen'metro
com 57,20 metros lineares  e uma area de 177,44  metros quadrados

55

N.O:  09Oroi -2o2o

Urn  terreno  de sesmarias  municipais situado na  Rua  Manoel  Pereira  de  Sousa, n°
54  -  Conjunto   Jorge  Lopes  de  Sousa,  nesta  cidade,  inscrito  sob  o  Cadastio
lmobiliario n.0 23i)7fl04ro054:   medindo 12.00  metros defrente com a Rua  Manoel

JOA0   BOTELHO   DE Pereira  de  Sousa;  pelos fundos medindo 9,00  metros  limitando  com  o  temeno  de

MACEDO NETOCPF:401.188.353J)0 Edvane  Sirqueira  Pereira;  pelo  lado direito  medindo 19,50  mctros  limitando  com o
terreno  de Lul's  Cartos  da Silva  Lopes;  pelo lado  esquerdo  medindo  19,73  metros
Iimitando com a Rua  Dom Marcelino de Milao; fechando a seu perirnetro  com 60,23
rTfetros ljrieares  e uma area de 204. 75 metros quadrrdos,

56

N.a:  091-01 -2020MARIALENIR  DIAS
Urn   ten.eno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Messias   Paulo,   n°  57   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade,  inscrito sob o  Cadastro   lmobiliaho
n.a  23-07J)0410057:    medindo  8,50  metros  de frente  com  a  Rua  Messias  Paulo;
pelos fundos medindo 9,00 mctros limitando com quem de direito; pelo lado direito

CARDOS O                DE medindo 20,45 metros limitando com a terreno  de Corina da Silva Sandes; pelo lado
OLIVEIRA  SOARES esquerdo medindo 20,80 metros limitando com o terreno de Sandra  Man.a Costa de

CPF: 032.700.83343 OIiveira: fechando a seu perinetro  com 58,75 metros lineares  e uma area  de 180,48
metros quadrados.

57

N.a:  o92-01 -2020

Urn  terreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Messias   Paulo,   n°  58   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta  cidade,  irrscrito sob o Cadastro  lmobiliario
n.a  23-07-001-0058:    medindo  10,00  metros  de frente  com  a  Rua  Messias  Paulo;

ANTONlo      PEREIRA pelos fundos medindo 10,10 metros limitand o com quem de direito; polo lado diredo
DE MELO medindo 20,00  metros limitando com quem de direito; pelo lado esquerdo medindo

20,45  metros  limitando  com  o  terreno   de  Maria  Lenir  Dias  Cardoso  de  Oliveira
CPF:  242.629.353-53 Soares; fechando o seu pen'metro com 60,55 metros lineares  e uma area de 203,18

metros quadrados.

58

N.a:  093roi-2o2oARIURMARllNS   DE Urn  teTrer7o   de  sesrriar]as   murijcjpajs  sjtuado  ria  Rue   Messjas  Pat/lo,  n°  59  -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade,  inscn.to sob o Cadastro  lmobiliane
n.° 23070010059:  medindo 9,90 mctros de frente com a Rua Messias Paulo; pelos

OLIVEIRA fundo§  medindo  9,00   metros   limitando  com  quem  de  direito;  pelo   lado  direito

CPF:  052.088.573-24
medindo  19,10 metros limitando com o terreno de  Adriana Alves da Silva; pelo lado
esquerdo  medindo  20,30  metros  limitando  com  quem  de  direito; fechando  o  seu
per/metro  com 58,30  mctros lineares  e uma area  de 185,70  metros quadrados.

59

N.a: o9401-2020
Urn   terreno   de  sesmarias   municipais  situado  na   Rua   Messias   Paulo,   n°  60   -
Conjunto  Jorge Lopes de Sousa,  nesta cidade,  inscrito sob o Cadastro  lmobiliario

ADRIANA   ALVES  DASILVA
n.a 23-07-001-0060:   medindo 9.40 metros de frente com a Rua Messias Paulo; pelDs
fundos  medindo  10,00  metros  limitando  com  quem  de  direito;  pelo  lado  direito
medindo 17,75  metros  limitando com a terreno  de  Ana  Clea Amuda  da Silva; pek)

CPF:  031.840.633-05 lado esquerdo medindo 19,10  metros  ljmjtando com a teiTeno  de Artur  Martjms  de
Oliveira; fechando o §eu perimetro  com 56,25 metros lineares  e uma area  de 178,25
metros quadrados

60 N.a:  095roi -202o
Urn terreno  de sesmarias municipals situado na Riia Hon6rio Aires, n° 01  -Conjunto
Jorge Lopes  de Sousa, nesta  cidade, inscrito sob  o Cadastro  inobiliario  n.a 23-07-
002J)001 :   medindo 10.00 metros de frente com a Rua  Hon6rio Aires;  pelos fundos
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CEELA      DE      SOUZA medindo 10,00 metros limitando com o terreno  de Alexsandra Viana da Costa Cruz
BRANDAO pelo  lado direito  medindo 20,00  metros  limitando  com a  terTeno   de    MarilBnB  de
MEDEIROS Sousa  Silva;   pelo  lado   esquerdo   medindo   20,00  metros  limitando   com  a   Rua

CPF:  280.310.568€8
Messias Paulo: fechando o seu pen'mBtro com 60,00 metros lineares e uma area de
200,00  metros q uadrados.


