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lEEol6'02" e 49,04m até o vértice E, de coordenadas N 8.800.338,877m e 8704.437,660m; deste, segue confrontando com CULTURA DE

EUCALIpTO, com os seguintes azimutes e distâncias: 188016'02' e 2J6m até o vértice 9, de coordenadas N 8.800.336'537m e E

704.437320m; deste, segue confrontando com ÁREA Df, PROPRIEDADE DA ITAGUASSU, com os seguintes azimutes e distâncias:

27g016,02"e6l,40matéovértice10,decoordenadasN8.800,345J66meE704.376,5S8m;8oló'02'e81,24_matéovérticell'de
coordenadas N g.g00.425,762m e E 704.388,240m; deste, segue confrontando com LIMITE DA OBRA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO

DE ESGOTO SAÀImARIO E MANGUE, com os seguintes azimutes e distâncias: 39045'08' e 77,71m até o vértice I' ponto inicial da

descrição deste perímetro. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM Tudo conformg

desmembramento sob n" 0l/201 1, expedido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Nossa Senhora do Socorro/SE, datado de l8

de Janeiro de 201 l. O referido é.verdade e dou fé. Laranjeiras, 19 de Janeiro de 201 1. Selo DA330l. Guia: 2051 100000079. Taxa R$ 60,07. A

Oficiala. Isento de pagamento de Emolumentos, nos termos do § 4'ART. 18 da Portaria N'003 GPL, de 04 de janeiro de 2000". Selo TJSE:

21l72g5l31ll550. Acesse: www.tjsejus.br/x/68Q8Y6. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., 16 de Março de201'l . A Oficial.

AV-E-2g.S04 - procedo a pÍesente averbação pua fazer constar que iírea desmembrada, descrita no Av-4-28.504, objeto da pÍesente matÍicula foi

individualizada dando origem a abertura da matrícula sob no 2337. em 25103/1999. fls. 161. livro 2-I. nesta Circunscrição Imobiliária. Isento de

pagamento de Emolumentos, nos termos do § 4" ART. lE da Portaria N" 003 GPL, de 04 dejrneiro de 2000". Selo TJSE: 201729513011551.

Acãsse: www.tjsejus.brlx/3TG94K. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., l6 de Março de 2017. A Oficial.

AV-9-2g.S04 -procedo a presente averbação parafazu constar que rírea desmembrad4 descrita no Av-5-28.504, objeto da pÍesente matrícula foi

individualizada dando origem a abertura da matrícula sob n'7482. em 08/10/2004. íts. 186. livro 2-2. nesta Circunscrição Imobiliária. Isento de

pagamento de Emolumentos, nos termos do § 4" ART. 18 da Portaria N'003 GPL, de 04 dejaneiro de 2000". Selo TJSE: 201729513011552.

Acãsse: www.tjsejus.br/x,/YNM32D. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., 16 de Março de 201'l . A Oficial.

R-10-2E.504 - Nos termos do Mandado de Penhor4 Avaliação, Depósito e Registro N' M4N.0004.001833-3/2016, datado de 2210912016,

devidamente assinado por Gilvandro Soares Figueiroa - Técnico Judiciário (De ordem/Port. 001/2010-4" Vara SJ/SE), expedido nos auto-sio
processo n": 0002857-29.2015.4.05.8500, Classe 99 - Execução Fiscal, em que figuram as partes de um lado como Exequente: UNIAO

(FAZENDA NACIONAL) e do ouüo lado como Executado: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/4, conforme determinação do MM'Juiz
iederal da 4" Vara da Seção Judiciária de Sergipe -Dr. Fernando Escrivani Stefaniu, procedo o presente registro para fazer constaÍ que o imóvel

objeto da presente matríiula foi PENHORÀDO para garantir o valor total da dívida em 18/07/2015: RS 218.002.14.221.906.80- 1.015.369,20.
ql.rct.+l,zaz.oto.lt. s.glt.ts. ttr.sqg.to. t oqo.rcg.tl.ggt.tzl.tg. ttt:fi -qa. g$.qqz.g«. úq.tse .t0.gtg.tts.gs- t88.307.73-9st.3t0.02.

12126935.988268.6i.33.366.10\ +.o.reção +.ncargor l.guis + d.rp.sasjudi"iuir. Isento de Pagamento de Emolumentos, nos termos do § 4"

ART. 18 da portaria N" 003 GPL, de 04 de janeiro de 2000". Selo TJSE: 201729513011553. Acesse: www.tjsejus.br/íHEFTJQ. Dou fe. Nossa

Senhora do Socorro/SE., 16 de Março de20l7. A Oficial.

AV-ll-2E.S04- .EX. OFÍCIO" Faço constü a continuidade da presente matÍicul4 outrora iniciada no livro 2-CU, as folhas 107 e verso, ora

úanscrita integralmente junto ao livro 2-CU, às folhas 117, 118, 119 e verso. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., ló de Março de 2017. A

OÍicial.

Av-12-2E.504 - Procedo a pÍesente averbação pua fazu constar a INDISPONTBILIDADE DE BENS em nome da ITAGUASSU AGRO

INDUSTRIAL S/4, inscrita no CNPJ n' 27.184.951/0001-14, protocolada na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens sob Número do
protocolo: 201610.f0f4.00198574-IA-$0, Número do Processo: 00008274520165200009, Nome do Processo: TRABALHISTA, Emissor da

Ordem: ALEX ROCHA MELO, SE - 9' Vara do Trabalho de Aracaju, Aprovado por: ALEX ROCHA MELO, SE - 9' Vara do Trabalho de

Aracaju, Status: Indisponibilidade aprovada, Resultado: Positivo. Isento de pagamento de emolumentos' no§ termo§ do & 4o Art. 18 da
portaiia N. 003 GpL, de 04 de Janeiro de 2000. Selo TJSE: 201729513025681. Acesse: www.tjsejus.br/x/R!ÍD8[,T. Dou fé. Nossa Senhora

do Socono/SE., 16 de Junho de20l7. AOficial.

R-13-2g.504 - Nos termos do Oficio Eletrônico, oriundo da l' Vara Civel desta Comarc4 assinado eletronicamente pela MNf Juíza de Direito -
Dra. Eneida Lupinacci Cost4 em 1310612017, às 14:54, expedido nos autos do Processo sob n' 20118E000928 (Físico), Número Unico:

000$7f-S4.20f i.t.ZS.OOSf, Natureza: EXECUÇÃO FISCAL, em que figuram as partes, de um lado como Exequente: FAZENDA PUBLICA

NACIONAL, e do outro lado como Executado: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.4., procedo o presente registro para fazeÍ constar que o

imóvel objeto da presente matrícula foi PENHORADO. Isento de pagamento de emolumentos, nos termos do § 4" Art. l8 da Portrria N'003
GpL, de õ4 de Janeiro de 2000. Selo TJSE: 201729513028297 Acesse: www.dsejus.br/x/HxEK4H. Dou fe. Nossa Senhora do Socorro/SE., 20 de

Junho de 2017. A Oficial.

O referido é verdade e dou fe. Era o que continha em dito Registro, do qual digitei fielmente, extraída nos termos do AÍt. 19, § 1" da Lei 6.015173.

Eu, Christianne Veturia Nunes Shunk, Oficial a digitei e assino em público e raso. "PRAZO DE VALIDADE: 30 (Trinta) dias", conforme art. lo do

Provimento 03/99 do TJ/SE.

Nossa ,04 dejulho de20l1

Selo TJSE | 2017 29513028042

Acesse: wunv.tjse.i us.br/íN6BF8G

NUNES SHUNK

..!SENTO DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS

NOS TERMOS DO & 40 ART. í8 DA PORTARIA
OO3 GPL, DE 04 DE JANEIRO DE 2OOO"
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distância de 08,38m, chega-se ao Vértice V-07, de Coordenadas plana N=8.799.942,07 e E=703.760'03' deste com âzimute de 175003'11" e

distância de 04,10m, chega-se ao Vértice V-08, de Coordenadas plana N=E.799.933,91 e E=703,760,73, deste com azimute de 15725'4E" e

distância de 03,76m, chega-se ao Vértice V-09, de Coordenadas plana N=8.799.926,57 eE=703.772,48, deste com azimute de 92032'00" e

distância de 04,43m, chegâ-se ao Vértice V-10, de Coordenadas plana N:8.799.926,57 eF403.772,48' deste com azimute de 63"17'40'e
distância de 04,41m, chega-se ao Vértice V-ll, de Coordenadas ptana N=8.799.930,54 e E:703.780J6' de§te com azimute de 51o54'50" e

distância de 15,94m, chega-se ao Vértice V-12, de Coordenadas plana N:8.799.95020 e E=703.805,45, deste com azimute de 49029'20' e

distância de 17,32m, chega-se ao Vértice V-13, de Coordenadas plana N:8,799.972,71 e E=703.831'79' deste com azimute de 0lol4'40" e

distância de 76,08m, chega-se ao Vértiee V-14, de Coordenadas plana N=8.800.124,84 e E:703.835'10, deste com azimute de 295010'53" e

distância de ll,30m, chega-se ao Vértice V-15, de Coordenadas plana N=8.E00.I34,45 e E=703.E14'64, de§te com azimute de 286o30'59'e
distância de 15,26m. chega-se ao Vértice V-16, de Coordenadas plana N=8.800.143.13 e E=703.785JE, deste com azimute de 292005'56" e

distância de 10,16m, chega-se ao Vértice V-17, de Coordenadas plana N=8.800.150,78 e E:703.766'55, de§te com szimute de 319059'50" e

distância de 06,03m, chega-se eo Vértice V-18, de Coordenadas plana N:8.800.1ó0,02 c E=703.75E,79, deste com âzimute de 346o45'08" e

distância de 08,48m, chega-se âo Vértice V-19, de Coordenadas plana N=8.800.176,52 eE:703,754,91, deste com azimute de 354041'21" e

distância de 18,33m, chegâ-se ao Vértice V-20, de Coordenadas plana N:E.800.176,52 e E:703.754.91' deste com azimute de 264051'28" e

distância de 07,35m, retorna-se ao vértice inicial V-1, fechando deste modo a poligonal, que perfaz uma área de 17.394'69m2' e um

perímetro de 676,61m, de acordo com a planta topográÍica em anexo. A área D possui sua poligonal de formato irregular esta composta por

i0 ,é.ti..r, dispostos na seguinte ordem, a partir do vértice l, no sentido anti-horário, e todos os vértices com coordenada§ plana UTM,
com Datum Horizontal em Córrego Ategre: 0 vértice inicial V-01, com Coordenadas plana N=E.800.106,85 e E=703'856,82r deste com

azimute de lElol4'35" e com distância dó 61,07m, chega-se ao Véúice V-02, de Coordenadas plana N=E.799.1M,14 e E=703.541,1E deste

com azimute de 70056'39" e distância de 12,64m, chega-se ao Vértice V-03, de Coordenadas plana N-E.799.992,99 e E=703.878,06, deste

com azimute de 82020'29" e disúância de 12,09m, chega-se ao Vértice V-0{, de Coordenadas plana N=E.799.996i2'l e F;703.902'03, deste

com azimute de 93o11'19" e distância de 12,99m, chega-se ao Vértice V-05, de Coordenadas ptana N=8.799.994,77 e E=703.927'98, deste

com azimute de 03o49'45" e distância de 18,09m, chega-se ao Vértice V-06, de Coordenadas plana N=8.800.030,86 e E=703.930J9, deste

com azimute de 271"21'01" e distância de 7,27m, chega-se ao Vértice V-07, de Coordenadas plâna UTM N=E.E00.031'20 e E=703.915,E5'

deste com azimute de 290042'19" e distâncis de 09,11m, chega-se ao Vérticc V-0E, de Coordenadas plana UTM N=8.800.037'65 e

E=703.898,80, deste com azimute de 322051'13" e distâncir de 10,68m, chega-se ao Vértice V-09, de Coordenadas plana UTM

N=8.800.054,68 e E=703.885,90, deste com azimute de 336000'53" e distâtrcia de 15,87m, chega-se ro Vértice V-10, de Coordenadas planas

L.ITM N=8,800.083,68 e E=703.872,99, deste com azimute de 325o05'15" e distância de 14,13m, retorna-se ao inicial Vértice V-l' fechando

deste modo a poligonal que perfaz uma área de 4.669ó1m':, e rm perímetro de 347,89m, de acordo com a plsntâ topográlica em anexo. A
área E, possui suã poligônai de formato irregular estâ composta por 13 vértices, disposto§ na seguinte ordem, â partir do vértice 1, no

sentido anti-horário, e todos os vértices com coordenadas plana UTM, com Datum Horizontal em Córrego Alegre: o vértice inicial V-oI'
com Coordenadas Planâ N:8.799.966,67 e E:703.853,78, deste com szimute de l8lol4'35" e com di§tância de 5121m, chega-se âo Vértice

V-02, de Coordenadas plana N=8.799.E64,27 e E=703.851,56, deste com azimute de 42016'55" e distância de 07,49m, chega-se ao Vértice

V-03, de Coordenadas plana N=8.799.E75,36 e E:703.861,64, deste com azimute de 33050'09" e distância de 8,46m, chega-se ao Vértice

V-04, de Coordenadas plana N:8.799.8E9,42 e E:703.871,07, deste com âzimute de 26042'19" e di§tânciâ de 09,76m, chega-se ao Vértice

V-05, de Coordenadas plana N:8.799.906,85 e E=703,879,84, deste com azimute de 25003'14" e distância de 14,04m, chega-§e ao VéÚice

V-06, de Coordenadas plana N=8.799.932J0 e E=703.891,73, deste com azimute de 35054'40" e distância de 4,13m, chega-se ao Vértice

V-07, de Coordenadas ptana N=8.799.938,98 e E=703.896,57, desÍe com rzimute de 57o47'26" e distância de 05,Elm, chega-se ao Vértice

V-08, de Coordenadas plana N=8.799.945,11 e E:703.906,40, deste com âzimute de 81014'29" e distância de 05,46m, chega-se ao Vértice

V-09, Oe Coordenadas plana N:E.799.946,84 eE--703.917,19, deste com azimute de 89013'16" e distância de 03,79m, chega-se ao Vértice

V-10, de Coordenadas plana N=8.799.946,94 eE:703.924,11, deste com azimute de 03049'45" e distância de 15,93m, chega-§e ao Vértice

V-tt, Oe Coordenadas plana N:8.799.978,73 e E=703.926,90, deste com azimute de 214030'46" e distância de 10,40m, chega-se âo Vértice

V-12, de Coordenadas plana N=8.799,980,36 e E=703.906,17, deste com azimute de 261044'57" e distância de 14,44m, chega-se ao Vértice

V-13, de Coordenadas plana N=8,799.976,22 e E:703.E77,60, deste com azimrte de 248o09'36" e distância de 12,83m, retornâ-se so iniciâl

Vértice V-1, fechando deste modo a poligonal, que perfaz uma área de 4.304r05m'z, e um perÍmetro de321r49m, de acordo com a plalta

topográfica em anexo. A área F possui úa potigonat de formato irregular esta composta por 10 vértices, dispostos nâ seguinte ordem: a

p"rti. Oo vértice l, no sentido anti-horário, e todos os vértices com cooidenadas plana UTM, com Datum Horizontal em Córrego Àlegre: O

Vértice inicial V-01, com Coordenadas Plana N=E.799.951,E4 e E=703.E31r34, deste com âzimute de 223o35'50" e com di§tância de 13'97m'

chega-se ao vértice V-02, de Coordenadas plana N=8.799.931,61 e E=703.E12,07, deste com âzimute de 2lloll'04" e distância de 21'l4m'

chela-se ao Vértice V-03, de Coordenadas plana N=8.799.895,44 e E=703.790,18r deste com rzimute de 206054'39" e distância de l3'73m'

chela-se ao Vértice V-04, de Coordenadas plana N:8.799.870,96 e E=703.777Jí deste com azimute de 196032'59" e distância de ll'l6m'
chela-se ao Vértice V-gS, de Coordenadas plana N=8.799.849,57 e E=103.771,40t deste com azimute de 186017'54" e distância de 09'07m'

chela-se ao vértice V-06, de Coordenadas plana N=8.799.831,55 e E=703.769,41, deste com azimute de l11o20'42" e distância de 23'00m'

chela-se ao Vértice V-07, de Coordenadas plana N:8.799.785,60 e E=703.771,54, deste com azimute de 3lo0E'53" e distância de 2232m,

chela-se ao Vértice V-08, de Coordenadas plana N:8.799.823,81 e E:703.794,63, deste com azimute de 53032'36" e distância de ll'97m'
chela-se ao Vértice V-09, de Coordenadas plana N=8.799.838,03 e E=703.813,88, deste com azimute de 59o01'06" e distância de 08'85m,

chela-se âo vértice V-10, de Coordenadas plana N=8.799.847,14 eE=703.829,06, deste com azimute de 01014'40" e distância de 52J6m'

retornâ-se ao inicial Vértice V-1, fechando deste modo â poligonal, que perfaz uma área de 5.118,70m', e um perímetro de 375r13m, de

acordo com â planta topográÍica. Foi apresentado CCIR e i{equerimenio aõompanhado de memorial descritivo. o referido é verdade e dou fé.

Laranjeiras, 27 àe Novembrã de 200g. Selo n" DA1422672. Guia:20508000001752. o Sub-oficial. Isento de Pagamento de Emolumentos' nos

termõs do s 4" ART. lE da porraria N" 003 GpL, de 04 de janeiro de 2000". Selo TJSE: 201'129513011549 Acesse:

www.tjse jus.b-rlíM2DJB8. Dou fé. Nossa Senhora do Socono/SE., 16 de Março de 2017 . A Oficial.

Av-7-2g.s04 - procede-se a esta averbação para transcrever o teor do Av-6-1326, datado de l9l0ll20ll, do registro ânterior do imóvel objeto

da presente matrícula no Crrtório de Registro de Imóveis da Comarca de Laranjeiras/SE: Procede-se-a esta averbação para que fique

constando o DESMEMBRAMENTO do imóvel constante da presente matricula de UM TERRENO, localizado à Rua Antônio Valadão'

povoado Porto Grande, neste município, com ! seguinte descrição: inicia-se a descrição de§te perímetro no vértice 1, de coordenadas N

g.g00.4g5,507m e E 704.437,933m; áeste, segue confrontando com Ánra on PRoPRIEDADE DA ITAGUASSU, com os seguintes

azimutes ê distânciâs: 16E"36;50" e 48,19m atõo vértice 2, de coordenadas N 8.800.438,265m e E 104.441,447m:109033'37'e 17,43m até o

vértice3,decoordenadasNg.g00.432,428meE704.463,874m;127"38'34"e61,56matéovértice4,decoordenadasN8.800.394'833meE
704.512,61gm; deste, segue confrontando com FAIXA DE SERVIDÃO DA ADUTORA DO SÃO FRANCISCO' com os seguintes azimutes e

distâncias:263"i5,25-el7,40matéovértice5,decoordenadasN8.800.392,940meE704.49S32lm;263o43'23ue42,89m4téovértice6'de
coordenadasN8.800.388,276meE704.452,689m:263045'23"e8,03matéovértice7,decoordenadasN8.800.387,403meE704'444,711m:'

Selo TJSE i 2017 29513028042
Acesse: www.tjse.j us. br/íNGBFBG

..ISENTO DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS ,

NOS TERMOS DO & 40 ART. í8 DA PORTARIA NO

GPL, DE 04 DE JANEIRO DE 2OOO"
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1" CTRCUNSCRTÇÀO TMOBIL
LI.O N.2 -REGISTRO GERAL/NSA. SRA.IIO SOCORRO-SERGPP

LIVRO N'2-CU
MATRÍCULA N":28504

Selo TJSE : 2017 29513028042

Data: 16 de março de2017

partir do vértice l, no sentido rnti-horário, e todos os vértices com coordenadas plana UTM, com Datum Horizontal em Córrego Alegre;

r vértice inicial v-01, .o. .oã.J.nroas plana N=8.800.205,72 e E=703.666,80, desti com azimute de264o5l'27" e com distância de 04J4m,

fü:fffi;#íi;;;ó;;;;;;il;l;r" x=á.soo.áol,sl e E=703.658,15, deste com azimute de 175033'54" e distância de 05,88m,

chega-se ao vértice v-03, de coordenadas plana N=8.800.1e3,22 e E=703.65e,06, dcste com..:,1Ti,:j:il:?l'?l#"9itt11t.l,.li;'.;ÍjH
il ;ffi; i,üi". õ;;;;;. i,l"r. N+i"sô0.1rÍp5 e E=703.658,e8, deste sesue com azimute de lel'-2e'12' e distância de

chega.seaoVérticeV-05,deCoordenadasptanaN:E.E00.IE1,E9eE:703.65E,23,q:::::li::i1:::1:10^!"i|"|,,12i,::::::::i:::
í}ffi: ffiil; ; i,il;; v-06, oe coordenadas ptana N:8.800.179,46 er=103.651,29, deste com azimute de247o36'46" e distância de

,23m, chega-se ao Vértice V-07, de Coordenadas plana N:E.E00.17E'51 e E:703.654,98, deste com azimute de 255'03'15" e distância de
. âF^oaÂr^ttt ^ t:-.â-^i- i^lô;:il, ilü;::.";" ,il;.'v:óil;. cffi;;;s'fúna N:E.so0.174,71 e§,:70s.640,74, deste com azimute de 250o20'03" e distância de

06,96m,chega-seaovérricev-0g,decoordenadasplanaN:8.E00.166,48eF=703.627-,40,9::I::li:11:i:l::j9:g:9Í::::::::::::::UUrZUlltt l[EÉa-rL

05p3m, chega-se ao vértice v-r0, de Coordenadas ptana N:E.800.166,48 e E:703.617,82, deste com azimute de237o55'22" e distância de

,0S,91m, chega-se até o Vértice v-il, de Coordenadas plana N=8.800.16021 e E=703.607,81, deste e com azimute *.1Y',lt-:.*lll,:':
;;;fi:ila;;;; nã;" v-tí,de coordenadai ptana N:8.800.151,68 e E=703.598,22, deste segue com azimute de219"44'12" e

tâncie de 05,23m, chega-se ao Vértice V-13, de Coordenadas plana N=8.800.143,63 e E=703.591,52, deste com azimute de 213"41'45 e
r^ annotntÂlrt ^;iffiii ;; ffi;;; Jnlãi-.. ao vértice v-14, de coordenadas fhna N:8.800.136,23 e E:703.586,59, deste com azimute de 20e"50'01" e

distância de 06,52m, chega-se ao Vértice V-15, de Coordenadas plana N=8.800.124,92 e E=703.580,10, deste com azimute de 212"01'13" e
aanoÊ^ltlrt ^}iffi;; ;; õ]:ffi: i[ü;-r. ao vértice v-16, de cooràenadas ptana N:8.800.119,7E e E:703.576,89, deste com azimute de 220o50'54" e

distância de 01,75m, chega-se ao Vértice V-l7, de Coordenadas plana N=8.800.117,13 e E:703'574,60, deste com âzimute de261'29'02" e
-^- ^-:-..4^ trÊor/rnQ$ ÀuE urrrJrrr !r!á- §! -v ! vr

de 0l;13m, ct{a-se ao Vértice V-18, de Coordenadai plana N=8.800.117,03 e E=103.57234, deste com azimute 275'24'08" e

de 02íZm, chegla-se ao Vértice V-19, de Coordenadas plana N=8.E00.117,42 e E=703.568,23, de§te com azimute de 285'15'49" e

de 03;6m; chela-se ao vértice v-20, oe coordenadas plana N=8.800.119J1 e E=703.561,21, deste com azimute de 289o40'23" e
.^ Ã^ 14AoAOr21t õ

distância de 02,81m, chega-se ao Vértice V-21, de Coordenadas plana N=8.800.121,23 e E=703.555,91, deste com azimute de 174o49'37" e

distância de 21,55m, chega-se até o Vértice Y-22,deCoordenadas plana N:E.800.078J4 e E=703.559,80, deste com azimute de 126o37'06" e

distância de 09,12m, chega-se até o vértice v-23, de coordenadâs plana N=8.800.5067,46 eE=703.574,41, deste segue com azimute de

112"42,33. e distância de l4,l5m, chega-se ro Vértice Y-24,de Cooràenadas ptana N=8.800.047,78 e E=703.595,74, deste com azimute de

137.51,09, e distância de 13,28m, ch-ega-se ao Vértice V-25, de Coordenadas plana N:8.800.028,09 e E=703.613'56' com azimute de

146009,34, e distância de l0;97m; chela-se ao vértice v-26, de Coordenadas plana N=8.800.009,87 e E=103.625,77, com azimute de

l4go40,z6u e distância de chega-se ao y:értrceY-21,de Coordenadas plana N=8.799.965,10 e E=703.651,96, deste com âzimute de distância

de 21,15m, chega-se ao VérticãV-28, de Coordenadas plana N=8.799.928,64 e deste com azimute de 141030'28" e distância de 05'46m' chega-

se ao vértice 1,i-zg, d, coordenadas planas N:8.799.910,09 e E=703.680,23, deste com azimute de l28o0l'02" e distância de 03'95m' chega-

se ao Vértice V-30, de Coordenadas plana N=8.799.915,22 e E=703.686,45, deste com azimute de 86026'08" e distância de 03J2m, chega-se

ao Vértice V-31, de Coordenadas plana N=8.799.915,63 e E:?03.693,08, deste com azimute de 354049'26" e distância de 145'63m, retorna-§e

ao inicirl Vértice V-1, fechando diste modo a poligonal, que perfaz uma área de 18.427,81m', e um perimetro de 711,74m, de acordo com a

planta topográIica em anexo. A área B possui sua poligonal de formato irregular esta composta por 2l vértices, dispostos na seguinte

àrd.r, . p"".ti. do vértice l, ,o s.otido 
"oti-horário, 

e úos os vértices com coordenadas plana UTM, com Datum Horizontal em Córrego

AIegre: Ovértice inicial V-01, com Coordenadas plana N=8.E00.053,53 e E=703.562,01, deste com âzimute de 175o57'42" e com distância de

14,019m, chegr-se ao vértice Í-02, d. Coordenadas plana N:8.800.025,42 e E=703.563,99, deste com azimute de 135009'08" e distância de

6l;slm; chela-se ao vértice v-63, ae Coordenadas plena N=8.800.023,29 e E:703.566,12, deste com azimute de 155006'16" e distância de

2,ó7m, chegã-se ao Vértice V-04, de Coordenadas plana N:E.800.019,53 e E=703.567,86, deste com azimute de 164051'44" e distância de

óissÁ, chfoa-se ao Vértice v-0á, de Coordenadas plana N:E.800.013,96 e E=703.569J6, deste com azimute de 112056'26" e distância de

04;l3m; chela-se ao Vértice v-06, oe Coordenadas plana N=E.800,005,76 e E=703,57037, deste com azimute de 177005'34" e distância de

g,60m, chegã-se ao Vértice v{7, de Coordenadas phna N=8.799.986,5E e E:703.57134, deste com szimute de 17402l'26" e distância de

0í,76m,.hfo"-r. ao vértice v-0á, de Coordenadas plana N=E.799.967,17 eE=703§7326, deste com azimute de 167013'25" e distância de

0s,46m; che[a-se ao Véúice v-09, oe Coordenadas plana N=E.799.950,66 e E=703.577,01, deste com azimute de 157020'19" e distância de

09B0m; che[a-se ao Vértice v-ro, ae Coordenadas plana N=8,799.93239 e E:703.5E4,63, deste com azimute de 147o21'12" e distância de

0g;46m; cn{a-se ao Vértice v-ll, de Coordenadas plana N=8.799.918,12 e E:703.593,74, deste com azimute de 140019'11" e distância de

,26m, cíegise ao vértice V-12, de Coordenadas plana N=8.799.903,10 e E=103.606,20, deste com azimute de 137009'45" e distância de

|,sg., .í.gr-." ao Vértice V-I3, de Coordenadai plana N=8.799.E70,86 e E=703.636,10, deste com azimute de 63034'16" e distância de

l9,l7m',ct{a-se ao Vértice V-14, de Coordenadas plana N=8.799.8E7,92 eE=703.670,43, deste com azimute de 328005'18" e distância de

24,llm,che!a-se ao Vértice V-15, de Coordenadas plana N=8.799.928,86 e E=703.644,94, deste com szimute de 64044'25" e distância de

02;04m; ch{a-se ao Vértice V-16, de Coordenadas plana N=E.799.930,60 e E=703.648,63, de§te com azimrte de 332029'51" e distância de

06;s3m; chela-se ao Vértice V-17, de Coordenadas plana N=8.799.942,20 eE=103.642,60, deste com azimute de 330035'41" e distância de

21,S6m,ch{a-se ao Vértice V-18, de Coordenadas ptana N=8.799.99022 e E=703.615'53, deste com âzimute de 329013'09" e distância de

09;09m; che[a-se ao Vértice V-19, de Coordenadas ptana N=8.800.005,83 e E=703.606,23, deste com szimute de 322oSl'14" e distância de

l3;l6m; ch{a-se ao Vértice V-20, de Coordenadas plana N:8.800.026,82 e E=703.590J3' deste com azimute de 315059'55" e distância de

ll',l7m,chc!a-se ao Vértice V-21, de Coordenadas plana N=8.800.042,E9 e E=703.574,81, deste com azimute de 309044'21" e distância de

0SJ3m, reto-rna-se ao Vértice inicial V-1, fechando deste modo a poligonal, que perfaz uma área de 7.784,55m'z, e um perímetro de 447'55m'

de acordo com a planta úopográÍica em anexo. A área C possui sua poligonat de formato irregular esta composta por 20 vértices, dispostos

na seguinte ordem, a partii ão vértice 1, no sentido anti-horário, e todos os vértices com coordenadas plana UTM' com Datum Horizontal

enr Cãrrego Alegre; O vértice inicial V-01, com Coordenadas Plana N=8.800.211,71 eE=703.136,87, deste com azimute de 177040'48" e com

distância ãe t3,iSm, chega-se ao Vértice V-02, de Coordenadas plana N=8.800.185,27 e E=703,737,94, deste com azimute de 176009'31" e

distâncie de l5,44m, chega-se ao Vértice V-03, de Coordenadas plana N=8.800.134,47 e E=703.740,01, deste com azimute de 174028'50" e

distância de217,7lm, chega-se ao Vértice V-04, de Coordenadas plana N:8.800.099J0 e E=103.745,34, deste com azimute de 175000'52" e

distância de 37,41m, chega-se ao Vértice V-05, de Coordenadas ptana N:E.800.024,75 e E=703.751,85, deste com azimute de 174003'14" e

distância de 33,16m, chega-se ao Vértice V-06, de Coordenadas plana N=8.799.958,79 e L=703.758,12, deste com ezimute de 175"31'18" e

..ISENTO DE PAGAMENTO DE EMOLUilIENTOS ,
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(fundo), com pârte remflnescente da Fazenda Merém; âo Leste, (lado direito), com imóvel de propriedade do Sr. Joãozinho e ao Oeste
(fundos), com pârte remânescente da Fazenda Merém. O referido é verdade e dou fé. Laranjeiras, l6 de Março de 1999. O Sub-Oficial. Isento
de Pâgamento de Emotumentos, nos termos do § 4" ART. 18 da Portaria N" 003 GPL' de 04 de janeiro de 2000". Selo TJSE:

201729513011547. Acesse: www.tjsejus.br/xlz9DPu3. Dou fé. Nossa Senhora do Socono/SE., 16 de Março de2017. A Oficial.

AV-5-28.504-Procede-seaestaaverbaçãoparatranscreveroteordo Av-4-l326,datadode0lll0l2004,doregistroanteriordoimóvelobjeto
dâ presente matrícula no Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Laranjeiras/SE: Procede-se a esta Averbação para que fique
constando DESMEMBRAMENTO do imóvel constante da presente matricula de uma desmembramento da Fazenda Itaguassu' esta localizada

no município de Nossa Senhora do Socorro/SE, e se situa iimitando-se ao Norte com Área da Prefeitura Municipal de Socorro, âo Sul com a

Avenida 2 de Fevereiro, âo Leste com Propriedade de Terceiros e Área da Prefeitura Municipal de Socorro e com Propriedade do Sr. Joâo
Down, e âo Oeste com Área Remânescente de Propriedade da ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/4. Sua poligonal de formato irregular
estâ composta por 42 vértices, dispostos nâ seguinte ordem: O vértice inicial V-01, com Coordenadas Phnas UTM N=8.799.763'11 e

E:704.398,12, esta localizado na Av.2 de Fevereiro, no limite com Propriedade de Terceiros, deste com azimute de 33'01'10" e distância de

3,37m, confrontando com Propriedade de Terceiros, chega-se ao Vértice V-02, de Coordenadas planas UTM -N=8.799.765,94 e

E:704.399,95, com azimute de 1154'39" e distância de 32,5im, confrontando com Propriedade de Terciiros e com Área da Prefeitura
Municipal de Socorro, chega-se ao Vértice V-03, de Coordenadas planas UTM N=8.799.796,87 e E:704.409'95, com azimute de 30"4E'50'e
distância de 2,58m, chega-se ao Vértice V-04, de Coordenadas planas UTM N=8.799.798'13 eE=704,412,20, com azimute de 105035'23" e
distância de 62J9m, com a mesmâ confrontação até o Vértice V-05, de Coordenadas planas UTM N=8.799.78fJ6 e E=704.472J0, deste

com azimute de 0ol2'33" e distância de 39,9Em, confrontando com Propriedade do Sr. João Down, chega-se ao Vértice V-06, de

Coordenadas planas UTM N=8.799.82fJ4 eE=704.472,45, com azimute de I 157'50" e distância de4,92m, com a mesms confrontaçÍo,
chega-se ao Vértice V-07, de Coordenadas planâs UTM N=8.799.826,02 e E=704.473,97, com azimute de 41002'31" e distância de 53'02m'

chega-se ao Vértice V-08, de Coordenadas planas UTM N=8.799.866,01 e E:704.508,78, com azimute de 5rl2'04" e distância de 15'70m'

chega-se ao Vértice V-09, de Coordenadas planas UTM N=8.799.E74,51 e E=704.521,98, com azimute de 64059'00" e distância de 114,57m'

chega-se ao Vértice V-10, de Coordenadas planas UTM N=8.799.922,06 e E=704.625,80, com azimute de 34J009'44" e distância de 45,27m,

com â mesma confrontação até o Vértice V-ll, de Coordenadas planas UTM N:8.799.967'10 eE=704.615,74, deste segue com azimute de

343039'46" e distância de 57,43m, confrontando com Área de Propriedade do Sr. Zé Rocha, chega-se ao Vértice V-12' de Coordenadas
planas UTM N=8.800.022,21 e E=704.599,59, com azimute de 339050'45" e distância de 5E,07m, confrontândo com Terreno§ de Terceiros'

õhega-se ao Vértice V-13, de Coordenadas planas UTM N=8.800.076,72 e E=704.579,58' com azimute de 333002'37" e distância de l0Jlm'
chega-se ao Vértice V-14, de Coordenadas planas UTM N=E.800.085,91 e E=704.574,9L com tzimute de 328"47'50" e distância de 49'69m,

chega-se ao Vértice V-15, de Coordenadas plânas UTM N=8.800.128,41 e E=104.549,17, com azimute de 331005'42" e di§tância de 21,6m,

co. a mesma confrontlçâo, chega-se ao Vértice V-16, de Coordenadas planas UTM N:E.800.147"32 e E:704.538,73, com rzimute de

333o4E'03" e distância de 22,25m, chega-se ao Vértice V-17, de Coordenadas planas UTM N=8.800.1ó7'29 eE=704.52E'90' com azimute de

339002'40" e distância de 19,09m, co;frontando com terreno da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do §ocorro, chegâ-§e ao Vértice

V-18, de Coordenadas plânas UTM N=8.800.185,12 e E=704.522,07, com azimute de 344008'16" e distância de 19,76m, chegs-se âo Vértice

V-19, de Coordenadas planas UTM N=8.800.204,13 e E:704.516,67, com azimute de348052'22" e distância de 16,46m, chega-se ao Vértice

V-20, de Coordenadas planas UTM N=8.800.220,28 e E:704.513,49, com azimutc de 356012'40" e distância de 21'59m' com a me§ma

confrontação, chega-se ao Vértice V-21, de Coordenrdas planas UTM N=8.800.241,82 eE=704.512,07, com azimute de 00019'11" e distância

de 18,80m, com a mesmâ confrontação até o Vértice Y-22,de Coordenadas planas UTM N:E.E00.260'62 eD=704,512'17, com azimute de

06003'13" e distância de 34,46m, com â mesma confrontrção até o Vértice V-23, de Coordenadas planas UTM N=8.800.294'89 e

E=704.515,E1, deste segue com azimute de 96o33'22" e distância de 14,46m, com a me§ml confrontação' chega-se ao Vértice V-24, de

Coordenadas planas UiM N=8.800.293,24 e E=704.530,17, com âzimute de 15025'07" e distânciâ de 48,48m, com â mesma confrontâção,

chega-se ao Virtice V-25, de Coordenadas planrs UTM N=8.800.339,98 e E=704.543,06, com lzimute de 05o0E'51" e distância de 2E50m'

chela-se ao Vértice V-26, de Coordenadas planas UTM N=8.800.36EJ6 eE=704.545,62, com azimute de 3l0o0l'47" e distância de 2995m'

chega-se ao Vértice Y-21, de Coordenadas planss UTM N=8.800.387,62 e E=704.522,67, com azimute de 306021'30" e distância de 3,24m,

chela-se ao Vértice V-28, de Coordenadas flanas UTM N=8.800.389,55 e E=704.520,08, com azimute de 1E0o38'58" e distâncis de 32,07m'

confrontando com área remanescente da ltàguassu Agro Industrial S/4, até o Vértice Y-29,de Coordenadas plsnas UTM N=8.E00357,51 e

E=704.518,60, deste segue com azimute de i8J009'23" e distância de 32,92m, com a mesma confrontação, chegs-se ao Vértice V-30' de

Coordenadas planas UiM N:8.800.324,85 e E:704.514,49, com azimute de 193"19'27" e distância de26p6m, com a mesmr confrontâção'

chega-se ao Vêrtice V-31, de Coordenadas planas UTM N=8.800.299J0 e E:704.508,44, com azimute de 188o07'17'e distância de 07,09m,

che[a-se ao Vértice V-32, de Coordenadas planas UTM N=8.800.292,2E e E:104.501,44. com azimute de 181o40'54" e distância de 15,22m,

chela-se ao Vértice V-33, de Coordenadas planas UTM N=8.800.277,66 e E=704.50ó,99, com azimute de 186016'38" e distância de 28,57m'

com a mesma confrontação até o Vértice V-34, de Coordenadas planas UTM N=E.800.248,6ó e E=704.503,87' deste segue com azimute de

185055'35" e distâncir de 27,08m, com â mesmâ confrontação, chega-se ao Vértice V-35, de Coordenadas ptanas UTM N=8.800.221,73 e

E=704.501,07, com azimute de l84o5E'27" e distância de 50,39m, com a mesmâ confrontação, chega-se ao vértice V-36' de Coordenadas

planas UTM N=8.800.171,53 e E=704.496,70, com azimute de 184042'30" e distância de 55,28m, chega-se ao Vértice V-37, de Coordenadas

planas UTM N=8.800.116,44 e E=704.492,17, com azimute de 186o10'47" e distância de 85,Em, chega-se ao Vértice V-38' de Coordenadas

planas UTM N=E.800.031,10 eE=704.4E2,93. com azimute de 18J02?'07" e distância de 68,26m, chega-se âo Vértice V-39' de Coordenadas

planas UTM N=8.799.963,41 eE=704.474,07, com azimute de l8J0l8'29" e distâncir de74'10m, com a mesma confrontação âté o VérÍice

V-40, d. Coordenadas planas UTM N=8.799.889J2 eE=104,464;57, deste segue com azimute de 235027'38" e distância de 104,92m, com a

mesma confrontação, cúega-se ao Vértice V-41, de Coordenadas planas UTM N:8.799.829,83 eE:104.318,14, com azimute de 163037'19" e

distância de 68Jim, confiontando com â Avenida 2 de fevereiro, chega-se ao Vértice Y-42, de Coordenadas planas UTM N=8'799'764'24 e

E=104.3g1,42, com azimute de t4go10'16,'e distância de lJ2m, chega-se ao vértice inicial v-01, fechando deste modo a poligonal' que

perfaz umâ área de 41.914,59m2, e um perímetro de acordo com planitha de poligonal e planta topográfica em lnexo. Tilson Coelho,

01.06.2004. O referido é verdade e dou fé. Laranjeiras,0l de Outubrô de2004. Selo no AO 00120064. A Escrevente Autorizada. Isento de

pagamento de Emolumentos, nos termos do § 4" ÀRT. lE da Portaria N'003 GPL, de 04 dejaneiro de 2000". Selo TJSE: 201729513011548'

Acãsse: www.tjsejus.br/x/6DYANU. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., l6 de Março de2017. A Oficial.

AV-6-2g.S04- procede-se a esta averbação paÍa transcrever o teor do Av-5-1326, datado de 27 tlll2008, do registro anterior do imóvel objeto da

presente matrícula no Cârtório de Rógisiro de Imóveis da Comarca de Laranjeiras/§E: Procede-se a esta aYerbação para que fique constando

à Requerimento feito pelo proprietariõ do imóvel retro descrito a ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S/4, retro já qualificado de um

DESMf,MBRAMENTO Oo 
'imávd 

constante da presente matricula, de uma área medido total de 57.699,41m2 que encontra-se dividida em 6

partes, aqui denominadas A, B, C, D, E e F, aja visto que foram respeitâds as fâixas de domínios da SE-090' BR-101 e Petrobra§, conforme

plânta que segue em anexo: A área A possui sua potigónal de formaio irregular esta compostâ por 31 vértices, dispostos na seguinte ordem,

Selo TJSE | 2017 29513028042

Acesse : www.tjse.j us. br/íNGBFSG
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LTVRO N'2 -REGISTRO GERAI,/NSA. SRA. DO SOCOf,RO.SERGIPE

LIVRO N" 2-CU Fls. 107

MATRÍCULA NO: 28504 Data: 16 de março de20l7

BR-101. PRoPRIETARIO: ITAGUASSU AGRO INDUSTRIAL S.A, com sede na Fazenda Itaguassu, município de Nossa senhora do

Socono/SE, inscrita no CGC^,ÍF sob n" 27.184.951/0001-14, representada no ato por seu bastante procurador Alberto Alcebíades de Almeida

portella Nefto, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, cPF n' 003.255 .204-10, ut pÍocuração lavrada às fls'

5gv do livro A-51 do 5. Tabelião de Ãecife/pE, cujo traslado fica arquivado no Cartório do 1' Oficio da Comarca de Aracaju/SE, sob n" 3693,

sendo anuente o Serviço do patrimônio da Uniáo, ior via do alvará de licença no 1.1261981, de 28/10/1981, assinado na mesma data pelo seu

oelegado, Antônio Francisco sobral Garcez. REGisrRo ANTERTOR: Matrícula sob no 1326 , as fls. 134, do livro no 2-E' no cartóÍio de

negiítro áe Imóveis da Comarca de Laranjeiras/SE. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., 16 de Março de 2017 . A Oficial'

AV-1-2E.S04 - procedo a abertura da presente matrícula com a integral tÍanscrição do registro anterior da matrícula originríria sob no 1326, às fls.

134, do livro 2-E, do Cartório àe Registro de Imóveis da Comarca de Laranjeiras/SE, para cumprimento da determinação contida no Mandado de

peníora, Avaliaião, Depósito . n.ii.t.o n" M4N.0004.001833-3/20r6. Iiento de Pagamento de Emolumentos, nos termo§ do § 4" ART. 18

da portaria N" 003 cpl,, de04 de frneiro de 2000". Selo TJSE: 201729513011543. Acesse: www.tjsejus.br/x/467UPY' Dou fé. Nossa Senhora

do Socono/SE., 16 de Março de 2017. A Oficial.

Faço constaÍ a continuidade da matrícul4 oratranscritajunto ao livro 2-CU, fls. 117, 188, t l9 e verso Dou fé. A Oficial.

AV-2-2E.S04 -procede-se a esta averbação paÍa transcreveÍ o teor do R.1-1326, datado de O4lllll98l, do registro anterior do imóvel objeto da

presente mrtrículâ no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Laranjeiras/SE: Nos termos da Escritura de Compra e venda de 04 de

io"embro de t9g1, lavrada nas Notas-do l" Tabelião da Comarca de AracajúSE, livro no 454, fls. 13 a 17, o imóvel constante da presente

matricula foi adquirido por ITAGUASSU AGRO-INDUSTRIAL S.A, acima qualificada e devidamente representada poÍ seu bastanto procurador

Alberto Alcebiaàes de- Almeida portelta Netto, brasiteiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Recife/PE, CPF n"

003.225.204-lO, ut pÍocuÍação lavrada as fls. 58v do livro A-51 do 5'Túelião de Recife/PE, a qual, mediante traslado, fica arquivado no CartóÍio

do l. oficio da Comarca de Aracaju, deste Estado, sob número 3693. Por compra feita a RENATO CONSTANCIO VIEIRA e sua mulher dona

M TIMM MONTES VIEIRA, brasileiros, capazes, casados, pelo regime da comunhão de bens, ele proprietário, ela do lar, residentes e

domiciliados na cidade de Aracaju, capital do Estádo, Cpr (do cônjuge varão) 010.920.30549, sendo anuente o Serviço do Patrimônio da União,

porviadoalvarádelicençano t.tZOtSBt,de2S/10/lgSl,assinadonamesmadatapeloseuDelegado,AntônioFranciscoSobralGarcez,pelopreço
de Cr$ 46.764.552,00 (quarenta e seis milhões, setecentos e sessents e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois cruzeiros), preço certo, fixo e

ineajustável, que oi vendedoÍes Íecebem integÍalmonte. no ato da seguinte forma: 1) Cr$ 9.000.000,00 (nove milhões de cruzeiros) em moeda

conãnte e legal do país, representados, por solicitaçíto dos outorgantes vendedores, por 03 cheques emitidos pela outorgada compradora conta o

Banco Indusúid de pemam-buco S.A, em datade28ll0ll98l, sendo o de numero 862257, no valor de CrS 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos

mil cruzeiros), nominativo ao outorgante vendedor varão; o de numero 862258, no valor de Cr$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil

cruzeiros), nominativo a outorgante- vendedora mulher, e o de numero 862259, no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros)

nominativo ao vendedor 
"".ãol 

qu. se destina ao pagaÍnento de responsabilidade deles outoÍgantes vendedores paÍa com terceiros; 2) Cr$

37.7U.552,00 (trinta e sete milhõês, setecentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois cruzeiros) representados por duas series de

notas promissórias, emitidas pela outorgante compradora, em data de 27tl}llgll, na condição "pro-soluto", vinculadas a escritur4 sendo uma serie

de números 0lll9 a l9l19, em favoido outorgante vendedor varão, sendo que as de números 0lll9 a 18/19 é do valor, cada uma de Cr$

1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros) e a ultima de numero l9ll9, é do valor de Cr$ 882.276,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e

setenta e seis cruzeiros), vencendo-se a primeira no dia 0411211981 e as demais sucessivamente, nos mesmos dias dos meses subsequentes e, a outra

serie de números 0l-A/19-A a l9-N]-q,-e, emitidas em favor da outoÍgante vendedora mulher, sendo as primeiras l8 notas promissórias de valor

igual as do outorgante vendedor varão e a ultima de numero 19-A,/19-A, no valor de Cr$ 882.276,00 (oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e

õt ntu. seis cruzeiros), com vencimentos iguais aos do outorgante vendedor varão. O referido é verdade e dou fe. Laranjeiras., 04 de Novembro de

l98l. O Oficial. Isento de pâgâmento de Emotumenúos, nos termos do § 4" ART. l8 da Portaria N' 003 GPL' de 04 de janeiro de 2000". Selo

TJSE: 20172951301 1545. Acesse: www.tjsejus.br/x/B68t24. Dou fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., 16 de Março de 2017 . A Oficial.

AV-3-28S04 -procede-se a esta averbação para tÍanscÍever o teor do R2-1326, datado de l7lllll988, do registro anterior do imóvel objeto da

presente matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Laranjeires/SE: Nos termos da escritura publica de declaração e

ieconhecimento reciprocos, datado de l0 de novembro de 1988, a proprietária do imóvel descrito na presente matricula ITAGUASSU AGRO

INDUSTRIAL S/4, com sede na Fazenda Itaguassu, no município de Nossa Senhora do Socorro, neste Estado, inscrito no CGC/MF n"

22.1g4.951/0001-14, representada neste ato por seu bastante procurador Esdra Cavalcanti Oliveira, brasileiro, casado, engenheiro, residente em

Aracaju, na Avenida Ivó do Prado, 210, Apto 602, ut procuração, convencionou o MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO, pessoa

jurídiõa de direito publico, inscrito no CGC de número 13.128.814/0001-58, neste ato representado por seu prefeito, Luiz Pereira da Silva,

írasileiro, casado, aposentado, residente e domiciliado no município de Nossa Senhora do Socono, inscrito no CPF n" 010.856.115'15 e CI de no

27.025-SSp/SE, a áprovação de um projeto de urbanização de parte do imóvel da presente matricul4 que se destinará a serem utilizadas na

implantação de uma vila iesidencial e áreas de lazer a serem utilizadas pelos empregados da proprietaria. Tudo conforme previstos nas plantas

anéxadas, aprovadas no dia 26 de julho de 1988, ficando copias autenticadas da mesma no CaÍório do Primeiro Oficio de Nossa Senhora do

Socorro, deite Estado, estando prwistas a construção de 172 (cento e setenta e duas) residências que serão ocupados pelos empregados da

proprietária. O referido é verdade e dou fé. Laranjeiras, l7 de Novembro de 1988. A Oficial. Isento de Pagamento de Emolumentos, no§ termos

ào § l. mf. lE da Portaria N" 003 cPL, de 04 de janeiro de 2000". Selo TJSE: 201729513011546. Acesse: www.tjsejus.br/x/M6MCH6. Dou

fé. Nossa Senhora do Socorro/SE., 16 de Março de20l7. A Oficial.

AV-4-28.504- Procede-se a esta averbação para transcrever o teor do Av-3-1326, datedo de 1610311999, do registro anterior do imóvel objeto

da presente matrícula no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Laranjciras/SE: Procede-se a esta averbação para que fique

conitando conforme desmembramento sob no 00E/99, devidamente assinado pelo Secretario Municipal da Prefeitura Municipal de Nossa Senhora

do Socono, neste Estado, que do imóvel constante da presente matricula foi desmembrado uma área de 10.000,00m'? (dez mil metros

quadrados) o equivalente e 0t há (um hectare) e fica com as seguintes confrontações: ao Norte (frente) com a Av. 02 de Fevereiro; ao Sul'

Selo TJSE i 2A17 29513028042 ..ISENTO DE PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS ,

NOS TER]IIIOS DO & 40 ART. í8 DA PORTARIA NO

OO3 GPL, DE 04 DE JANEIRO DE 2OOO"
Acesse : www.tise.j us. br/íNGBFBq
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