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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO N° 01/2019 

 

O MUNICÍPIO DE CAROLINA vem através deste edital NOTIFICAR a 

todos os moradores, posseiros internos, lindeiros e confrontantes externos e 

a quem interessar, que as Unidades Imobiliárias Informais listadas no anexo 

II deste edital, encontram-se em processo de LEGITIMAÇÃO FUNDIÁRIA, 

PARTE EM FORMATO DE REUB-S E PARTE POR MEIO DE REURB-E, conforme 

Artigo 23 da Lei Federal nº 13.465/2017, Decreto nº 9.310/2018 e Lei 

Municipal nº 589 de 28/12/2018. As Unidades Imobiliárias informais estão 

em fase de regularização fundiária, no qual foi realizado o levantamento 

planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por 

profissional, servidor competente do Município de Carolina, afim de 

emissão de matrículas individualizadas aos detentores da posse das 

referidas Unidades Imobiliárias, bem como, legalização das benfeitorias 

existentes, necessárias para fins de Regularização Fundiária. 

Artigo 1º. Descrição sucinta da área: As unidades imobiliárias 

informais, listadas no anexo II deste edital, de propriedade do Município 

de Carolina – MA, em situação de ocupação informal em função de duas 

situações distintas: 

1º. Ocupações irregulares de unidades imobiliárias instaladas sobre 

áreas públicas, sobre as quais a posse vem sendo transferida entre terceiros, 

não sendo possível identificar quais foram os primeiros ocupantes destas 

unidades; e  

2º. Unidades sobre os quais foram emitidos títulos de domínio, com 
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base na lei municipal 281/2003, sendo que a mesma lei foi considerada 

inconstitucional por decisão judicial proferida sobre Ação Direta de 

Inconstitucionalidade – ADIN nº24846-2015, Processo nº-0004285-

61.2015.8.10.0000 

Artigo 2º. Dos equipamentos urbanos comunitários presentes na 

referida área: A área de intervenção possui os seguintes equipamentos 

comunitários presentes e constituídos: 

• Energia Elétrica atendida pela CEMAR; 

• Água potável fornecida pelo Serviço Autônomo de Água e 

Esgoto – SAAE; 

• Coleta de resíduos sólidos sendo realizada diariamente pelo 

Município; 

• Telefonia fixa pela concessionária OI/Brasil Telecom; 

• Sinal de telefonia móvel Claro/Tim/ VIVO; 

• Área a ser regularizada totalmente integrada ao perímetro 

urbano municipal; 

• Áreas de lazer e institucionais presentes na localidade. 

 

Artigo 3º. Os confinantes internos e externos são notificados por este 

edital, sendo que a ausência de manifestação dos mesmos será tida 

como aceite conforme Artigo 13 § 1º do Decreto nº 9.310/2018, Artigo 20 

§1o da Lei Federal nº 13.465/2017. 

Artigo 4º. As impugnações cabíveis, contrárias ou adversas ao 

objeto deste ato, deverão ser apresentadas no prazo de (30) trinta dias, a 

contar da data da última publicação do presente edital, em jornal da 

região, ou por meio eletrônico no DOM (Diário Oficial Municipal) sendo 

que as impugnações poderão ser protocoladas na Assessoria Técnica de 

Planejamento e Urbanismo, localizada na sede da Prefeitura Municipal de 

Carolina – MA, à Praça Alípio de Carvalho, 50, Centro,  Carolina-MA, CEP 
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65980-000, endereçada ao Prefeito Municipal, com as devidas justificativas 

plausíveis que serão analisadas pelo setor jurídico, bem como, pela 

Assessoria Técnica de Planejamento e Urbanismo, ficando a critério destes, 

acatar ou não as devidas impugnações de acordo com as suas razões 

conforme Artigo 20 da Lei nº 13.465/2017. 

Artigo 5º. Não havendo manifestação em contrário no período de 

30 dias, considerar-se-á como aceite os elementos dos anexos e teor desse 

edital, inclusive pelos lindeiros internos e confrontantes externos ao 

loteamento, conforme prevê a Lei Federal nº 13.465/2017 artigo 20 § 1o, e 

transcorrido o prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, na 

forma do artigo 31 §5º e §6º da Lei nº 13.465/2017. 

Artigo 6º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Carolina, 10 de outubro de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rodolfo Moraes da Silva 

Assessor Técnico de Planejamento e Urbanismo 

Port. 064/2017 
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ANEXO I - IMAGEM DE SATÉLITE E MAPA DA ZONA URBANA: 
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ANEXO II 
RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 01/2019  

DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. 
 

Item Processo Memorial Descritivo 

1 

N.º: L1.01-07-2018 
Leonardus 
Amorim Borges 
CPF: 522.930.683-
15 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Elias Barros, n.º 363, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-01-024-0363: medindo 3,30 
metros de frente com a Avenida Elias Barros; pelos fundos medindo 12,50 metros, 
limitando com terreno de Nazaré Bandeira Martins; pelo lado direito medindo 37,21 
metros, limitando com terreno de Deraldo Lopes Pinto Filho; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos: 7,60 metros, deflete 95º (noventa e cinco graus) 
para a direita medindo 1,80 metros, limitando com o terreno de Miguel Borges Filho, 
deflete 95º para a esquerda medindo 3,30 metros, deflete 92º graus para a direita 
medindo 6,30 metros, deflete 88º para a esquerda medindo1,25 metros, limitando com 
o terreno de Silvana Amorim Borges Simões, seguindo no mesmo sentido medindo 
8,85 metros, deflete 86º para a direita medindo 1,45 metros, limitando com o terreno 
de Marcos Roberto Amorim Borges, e deflete 90º para a esquerda medindo 12,40 
metros, limitando com o terreno de Antônio Borges Neto; fechando o seu perímetro 
com 95,96 metros lineares e uma área de 324,44 metros quadrados. 

2 

N.º: L1.02-07-2018 
Miguel Borges 
Filho  
CPF: 361.292.406-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Elias Barros, n.º 367, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-01-024-0367: medindo 5,20 
metros de frente com a Avenida Elias Barros; pelos fundos medindo da direita para a 
esquerda: 1,80 metros limitando com o terreno de Leonardus Amorim Borges, 
seguindo no mesmo sentido medindo 3,40 metros limitando com terreno de Silvana 
Amorim Borges Simões; pelo lado direito medindo 7,60 metros limitando com terreno 
de Leonardus Amorim Borges; e pelo lado esquerdo medindo 7,60 metros limitando 
com o terreno de Silvana Amorim Borges Simões; fechando o seu perímetro com 25,60 
metros lineares e uma área de 39,37 metros quadrados. 

3 

N.º: L1.03-07-2018 
Silvana Amorim 
Borges Simões  
CPF: 627.203.923-
91 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Elias Barros, n.º 373, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-01-024-0373: medindo 10,00 
metros de frente com a Avenida Elias Barros; pelos fundos medindo da direita para a 
esquerda: 6,30 metros, deflete 88º (oitenta e oito graus) para a esquerda medindo 1,25 
metros limitando com o terreno de Leonardus Amorim Borges, deflete 75º para a direita 
medindo 9,38 metros limitando com o terreno de Marcos Roberto Amorim Borges; pelo 
lado direito medindo da frente para os fundos: 7,60 metros, deflete 85º para a esquerda 
medindo 3,40 metros limitando com terreno de Miguel Borges Filho, deflete 85º para a 
direita medindo 3,30 metros limitando com o terreno de Leonardus Amorim Borges; e 
pelo lado esquerdo medindo 9,69 metros limitando com o terreno de Miguel Borges 
Filho; fechando o seu perímetro com 50,91 metros lineares e uma área de 128,51 
metros quadrados. 

4 

N.º: L1.04-07-2018 
Miguel Borges 
Filho  
CPF: 361.292.406-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Elias Barros, n.º 381, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-01-024-0381: medindo 4,50 
metros de frente com a Avenida Elias Barros; pelos fundos medindo 5,00 metros 
limitando com o terreno de Marcos Roberto Amorim Borges; pelo lado direito medindo 
9,69 metros limitando com terreno de Silvana Amorim Borges Simões; e pelo lado 
esquerdo medindo 8,39 metros limitando com o terreno de Rosa Esther Borges de 
Sirqueira; fechando o seu perímetro com 27,57 metros lineares e uma área de 41,71 
metros quadrados. 

5 

N.º: L1.05-07-2018 
Rosa Esther 
Borges de 
Sirqueira  

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Elias Barros, n.º 391, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-01-024-0391: medindo 9,70 
metros de frente com a Avenida Elias Barros; pelos fundos medindo 8,90 metros 
limitando com o terreno de Marcos Roberto Amorim Borges; pelo lado direito medindo 
8,39 metros limitando com terreno de Miguel Borges Filho; e pelo lado esquerdo 
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CPF: 290.391.003-
06 

medindo 5,50 metros, limitando com a Rua Ricardo Martins; fechando o seu perímetro 
com 32,48 metros lineares e uma área de 62,10 metros quadrados. 

6 

N.º: L1.06-07-2018 
Marcos Roberto 
Amorim Borges  
CPF: 435.743.273-
15 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Ricardo Martins, n.º 1152, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-024-1152: medindo 8,30 
metros de frente com a Rua Ricardo Martins; pelos fundos medindo 8,85 metros 
limitando com o terreno de Leonardus Amorim Borges; pelo lado direito: medindo da 
frente para os fundos: 8,90 metros limitando com terreno de Rosa Esther Borges de 
Sirqueira, seguindo no mesmo sentido medindo 5,00 metros limitando com o terreno 
de Miguel Borges Filho, seguindo no mesmo sentido medindo 9,38 metros, limitando 
com o terreno de Silvana Amorim Borges Simões; e pelo lado esquerdo: medindo da 
frente para os fundos 24,85 metros limitando com o terreno de Antônio Borges Neto, 
seguindo no mesmo sentido medindo 1,45 metros limitando com o terreno de 
Leonardus Amorim Borges; fechando o seu perímetro com 66,72 metros lineares e 
uma área de 219,77 metros quadrados. 

7 

N.º: L1.07-07-2018 
Antônio Borges 
Neto  
CPF: 250.462.173-
68 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Ricardo Martins, n.º 1140, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-024-1140: medindo 11,20 
metros de frente com a Rua Ricardo Martins; pelos fundos medindo 12,40 metros 
limitando com o terreno de Leonardus Amorim Borges; pelo lado direito medindo 24,85 
metros limitando com terreno de Marcos Roberto Amorim Borges; e pelo lado esquerdo 
medindo 28,00 metros limitando com o terreno de Nazaré Bandeira Martins; fechando 
o seu perímetro com 76,44 metros lineares e uma área de 296,84 metros quadrados. 

8 

N.º: L1.09-07-2018  
Vivian Rodrigues 
de Oliveira 
CPF: 424.859.753-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 07, n.º 276, Nova Carolina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-016-0276; medindo 10,00 metros 
de frente com a Rua 07; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando com o terreno 
de Maria José da Silva Brito; pelo lado direito medindo da frente para o fundo: 22,20 
metros limitando com terreno de Deomar Arruda da Silva, e seguindo pelo mesmo 
sentido, medindo 4,40 metros, limitando pelo terreno com o terreno de Maria José da 
Silva Brito; e pelo lado esquerdo medindo 26,60 metros limitando com a Unidade 
Escolar Nova Carolina; fechando o seu perímetro com 73,20 metros lineares e uma 
área de 265,91 metros quadrados. 

9 

N.º: L1.10-07-2018  
Adelson Manoel 
Reis 
CPF: 681.030.853-
91 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São João, n.º 43, Alto da Colina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-016-0043: medindo 6,40 
metros de frente com a Rua São João; pelos fundos medindo 6,40 metros limitando 
com o terreno de Arlete Ribeiro da Silva; pelo lado direito medindo 16,47 metros 
limitando com o terreno de Arlete Ribeiro da Silva; e pelo lado esquerdo medindo 16,60 
metros limitando com o terreno de Idalina Santos de Sousa; fechando o seu perímetro 
com 45,87 metros lineares e uma área de 105,82 metros quadrados. 

10 

N.º: L2.01-07-2018  
João Antônio de 
Sousa Conceição 
CPF: 207.079.323-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São José, n.º 220, Alto da Colina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-016-0220: medindo 7,86 
metros de frente com a Rua São José; pelos fundos medindo 6,80 metros com a Rua 
São João; pelo lado direito medindo 36,87 metros limitando com o terreno de Joelma 
Carvalho Oliveira; e pelo lado esquerdo medindo 36,70 metros com a Rua Cidade de 
Riachão; fechando o seu perímetro com 88,22 metros lineares e uma área de 270,75 
metros quadrados. 

11 

N.º: L2.02-07-2018  
Elizane Alves 
Ribeiro Barbosa  
CPF: 655.961.533-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
1900, Alto da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-
1900: medindo 6,30 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 5,10 metros limitando com o terreno de Maria Irani Lopes Pereira; pelo 
lado direito medindo 33,13 metros limitando com o terreno de Maria Nelma Alves 
Ribeiro; e pelo lado esquerdo medindo 33,00 metros limitando com o terreno de Maria 
Irani Lopes Pereira; fechando o seu perímetro com 77,53 metros lineares e uma área 
de 187,46 metros quadrados. 
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12 

N.º: L2.03-07-2018  
Maria Nelma 
Alves Ribeiro 
CPF: 365.050.723-
49 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
1902, Alto da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-
1902: medindo 5,50 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 5,06 metros limitando com o terreno de Maria Irani Lopes Pereira; pelo 
lado direito medindo 33,33 metros limitando com o terreno de Antônio Macedo Fialho; 
e pelo lado esquerdo medindo 33,13 metros limitando com o terreno de Elizane Alves 
Ribeiro Barbosa; fechando o seu perímetro com 77,06 metros lineares e uma área de 
175,62 metros quadrados. 

13 

 
N.º: L2.04-07-2018  
Joel Costa  
CPF: 068.619.383-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
1641, Alto da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-024-
1641: medindo 4,80 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 4,80 metros limitando com o terreno de Anaídes Rodrigues de Sousa; 
pelo lado direito medindo 22,30 metros limitando com o terreno de Rosivan da Silva 
Costa; e pelo lado esquerdo medindo 22,30 metros limitando com o terreno de Pedro 
de Jesus Matos Filho; fechando o seu perímetro com 54,20 metros lineares e uma área 
de 107,04 metros quadrados. 

14 

N.º: L2.05-07-2018  
Antônio Carlos 
dos Santos 
CPF: 257.497.733-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São José, n.º 122, Alto da Colina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-017-0122: medindo 11,90 
metros de frente com a Rua São José; pelos fundos medindo 10,00 metros com a Rua 
São João; pelo lado direito medindo da frente para os fundos 26,75 metros limitando 
com o terreno de Carlos Eduardo de Sousa Castro, seguindo pelo mesmo sentido 
medindo 14,52 metros limitando com o terreno de Antônio Ferreira Lima; e pelo lado 
esquerdo medindo 42,06 metros limitando com o terreno de Maria de Jesus Miranda 
Duarte; fechando o seu perímetro com 105,24 metros lineares e uma área de 456,73 
metros quadrados. 

15 

N.º: L2.06-07-2018  
Evandro Ribeiro 
de Sousa  
CPF: 018.621.443-
03 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01, n.º 71, Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-0071: medindo 8,13 metros 
de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo 8,00 metros limitando com o terreno de 
Brasilícia Ferreira de Sousa; pelo lado direito medindo 17,30 metros limitando com o 
terreno de Octavio Barros da Silva; e pelo lado esquerdo medindo 17,60 metros 
limitando com o terreno de Brasilícia Ferreira de Sousa; fechando o seu perímetro com 
51,03 metros lineares e uma área de 140,53 metros quadrados. 

16 

N.º: L2.07-07-2018  
Daniel de Sousa 
Costa  
CPF: 012.615.323-
09 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01, n.º 55, Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-0055: medindo 7,22 metros 
de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo 8,30 metros limitando com o terreno de 
Jean Carlos Rodrigues da Costa; pelo lado direito medindo 20,00 metros limitando com 
o terreno de Maria Zulene Lopes Pereira; e pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros 
limitando com o terreno de Octavio Barros da Silva; fechando o seu perímetro com 
55,52 metros lineares e uma área de 154,98 metros quadrados. 

17 

N.º: L2.08-07-2018  
Maria Zulene 
Lopes Pereira  
CPF: 673.546.533-
49 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01, n.º 47, Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-0047: medindo 15,96 metros 
de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo da esquerda para a direita 13,31 metros 
limitando com o terreno de Margarida Morais da Silva, seguindo pelo mesmo sentido 
medindo 3,70 metros limitando com o terreno de Jean Carlos Rodrigues da Costa; pelo 
lado direito medindo 16,10 metros limitando com o terreno de Antônia Pereira Pinto 
Belizario; e pelo lado esquerdo medindo 15,71 metros limitando com o terreno de 
Daniel de Sousa Costa; fechando o seu perímetro com 64,78 metros lineares e uma 
área de 261,92 metros quadrados. 

18 

N.º: L2.11-07-2018  
Raimundo Nonato 
Bezerra 
CPF: 012.717.093-
68 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Coelho Paredes, n.º 42, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-056-0042: medindo 15,87 
metros de frente com a Rua Coelho Paredes; pelos fundos medindo 16,60 metros 
limitando com o terreno de João Gonçalves Brito; pelo lado direito medindo da frente 
para os fundos 23,22 metros limitando com o terreno de Geraldo Carneiro Campelo, 
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seguindo pelo mesmo sentido medindo 5,78 metros limitando com o terreno de 
Eduardo Nôleto Campelo; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 
6,70 metros, deflete 90º (noventa graus) para a direita medindo 0,72 metros, limitando 
com o terreno de Delson Pereira da Costa, deflete 87º para a esquerda medindo 3,65 
metros, deflete 171º graus para a direita medindo 15,74 metros, ainda limitando com 
o terreno de Delson Pereira da Costa, seguindo pelo mesmo medindo 0,86 metros 
limitando com o terreno de João Gonçalves Brito, fechando o seu perímetro com 89,15 
metros lineares e uma área de 448,15 metros quadrados. 

19 

N.º: L2.12-07-2018  
Maria Antonieta 
Viana Carvalho 
CPF: 250.545.233-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil, n.º 898, Nova Carolina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-04-006-0898: medindo 11,45 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo 11,45 metros limitando 
com o terreno de Aloísio da Silva Oliveira; pelo lado direito medindo 30,00 metros 
limitando com o terreno de Nilson Fernandes da Silva; e pelo lado esquerdo medindo 
30,00 metros limitando com o terreno de Antônia Alves de Sousa; fechando o seu 
perímetro com 82,90 metros lineares e uma área de 343,50 metros quadrados. 

20 

 
N.º: L3.02-07-2018 
Hilário Mendonça 
de Almeida 
CPF: 290.424.613-
49 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Gomes de Sousa n.º 979, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-073-0979: medindo 8,76 
metros de frente com a Rua Gomes de Sousa; pelos fundos medindo 11,21 metros 
limitando com o terreno de Iara Bezerra Andrade; pelo lado direito medindo 27,63 
metros limitando com a Rua Cidade de Riachão; e pelo lado esquerdo medindo da 
frente para os fundos: 15,90 metros, deflete 89º (oitenta e nove graus) para a esquerda 
medindo 1,50 metros, deflete 89º para a direita medindo 13,20 metros, limitando com 
o terreno de Saul Alves Bezerra; fechando o seu perímetro com 78,22 metros lineares 
e uma área de 285,26 metros quadrados. 

21 

N.º: L3.04-07-2018 
Antonica Olímpio 
da Silva 
CPF: 723.907.863-
91 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Gomes de Sousa n.º 820, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-065-0820: medindo 12,35 
metros de frente com a Rua Gomes de Sousa; pelos fundos medindo da direita para 
esquerda: 5,73 metros limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido 
medindo 4,97 metros, deflete 92º (noventa e dois graus) medindo 2,70 metros, 
limitando com o terreno de Antonio Rocha, deflete 92º medindo 1,80 metros, limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 47,80 metros limitando com o terreno 
de Vilmar Lieber; e pelo lado esquerdo medindo 50,67 metros limitando com o terreno 
de Luiz Ferreira da Silva; fechando o seu perímetro com 126,02 metros lineares e uma 
área de 602,34 metros quadrados. 

22 

N.º: L3.05-07-2018 
Marcos Alves 
Ferreira 
CPF: 014.726.351-
40 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Rafael n.º 206, Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-013-0206: medindo 10,00 
metros de frente com a Rua São Rafael; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com o terreno de Maria Alves; pelo lado direito medindo 24,40 metros limitando com o 
terreno de Ercilene Barros de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 24,40 metros 
limitando com o terreno de Josefa Costa Lima; fechando o seu perímetro com 68,80 
metros lineares e uma área de 244,00 metros quadrados. 

23 

N.º: L3.06-07-2018 
Sebastião Noleto 
de Sousa 
CPF: 205.923.293-
72 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04, n.º 237, Nova Carolina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-004-0269: medindo 12,50 metros 
de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 6,52 metros 
limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido medindo 5,98 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 
27,37 metros limitando com o terreno de Cirilo, seguindo pelo mesmo sentido medindo 
3,23 metros com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 30,51 metros 
limitando com o terreno de Franque Magno Freires da Silva; fechando o seu perímetro 
com 86,01 metros lineares e uma área de 381,25 metros quadrados. 

24 
N.º: L3.07-07-2018 
Franque Magno 
Freires da Silva 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04 n.º 251, Nova Carolina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-004-0283: medindo 12,50 metros 
de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 2,37 metros 
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CPF: 425.187.663-
00 
 

limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido medindo 10,13 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 30,51 metros limitando com 
o terreno de Sebastião Noleto de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 30,51 metros 
limitando com o terreno de Elizabete; fechando o seu perímetro com 86,01 metros 
lineares e uma área de 381,31 metros quadrados. 

25 

N.º: L3.09-07-2018 
Anaídes Monteiro 
dos Reis  
CPF: 401.411.873-
87 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasília n.º 1356, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-071-1356: medindo 14,55 
metros de frente com a Avenida Brasília; pelos fundos medindo 14,07 metros limitando 
com o terreno de Anaíza Fernandes Monteiro; pelo lado direito medindo 29,80 metros 
limitando com o terreno de José Divino Ferreira; e pelo lado esquerdo medindo 26,65 
metros limitando com o terreno de Raimundo Lopes de Brito; fechando o seu perímetro 
com 85,07 metros lineares e uma área de 401,44 metros quadrados. 

26 

N.º: L3.10-07-2018 
Maria Aguimar 
Aires da Silva  
CPF: 031.052.643-
45 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São José nº 72, Alto da Colina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-018-0072: medindo 10,70 
metros de frente com a Rua São José; pelos fundos medindo 11,20 metros limitando 
com o terreno de Josué de Sousa Costa; pelo lado direito medindo 25,33 metros 
limitando com o terreno de Osmar Guimarães; e pelo lado esquerdo medindo 25,73 
metros limitando com o terreno de Eurides de Oliveira Matos; fechando o seu perímetro 
com 72,97 metros lineares e uma área de 277,13 metros quadrados. 

27 

N.º: L3.11-07-2018 
Anaíza Fernandes 
Monteiro  
CPF: 641.242.233-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua do Petróleo, n.º 1379, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-071-1379: medindo 12,80 
metros de frente com a Rua Governador Luís Rocha; pelos fundos medindo 11,20 
metros limitando com o terreno de Raimundo Lopes de Brito; pelo lado direito medindo 
14,30 metros limitando com o terreno de Francisco Moura; pelo lado esquerdo medindo 
da frente para o fundo: 5,20 metros, deflete 96º para a direita medindo 4,00 metros 
limitando com terreno de José Divino, deflete 96º para a esquerda medindo 14,07 
metros limitando com o terreno de Anaídes Monteiro dos Reis; fechando o seu 
perímetro com 61,57 metros lineares e uma área de 215,78 metros quadrados. 

28 

N.º: L3.12-07-2018 
Josué de Sousa 
Costa  
CPF: 017.714.133-
60 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São João nº 328, Alto da Colina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-018-0328: medindo 11,70 
metros de frente com a Rua São João; pelos fundos medindo 11,20 metros limitando 
com o terreno de Maria Aguimar Aires da Silva; pelo lado direito medindo 16,70 metros 
limitando com o terreno de Eurides de Oliveira Matos; e pelo lado esquerdo medindo 
16,70 metros limitando com o terreno de Osmar Guimarães; fechando o seu perímetro 
com 56,32 metros lineares e uma área de 191,27 metros quadrados. 

29 

N.º: L3.13-07-2018  
Carlos Antônio 
Bogea Rosa  
CPF: 376.621.583-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara nº 
2205 – Nova Carolina 2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
11-05-035-2205: medindo 15,60 metros de frente com a Avenida São Pedro de 
Alcântara; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 8,55 metros limitando com 
o terreno de João Gomes da Silva, seguindo pelo mesmo sentido medindo 7,05 metros 
limitando com o terreno de Júlia Gomes da Costa; pelo lado direito medindo 45,00 
metros limitando com o terreno de Carlos Antônio Bogea Rosa; e pelo lado esquerdo 
medindo 45,00 metros limitando com o terreno de Raimundo Alves Costa Júnior; 
fechando o seu perímetro com 121,20 metros lineares e uma área de 700,43 metros 
quadrados. 

30 

N.º: L3.14-07-2018 
Gescimar Guida 
Silva  
CPF: 344.418.083-
72 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01 nº 105, Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-0105: medindo 24,00 metros 
de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo 25,06 metros limitando com o terreno 
de Raimundo Nonato Gomes; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 17,90 
metros limitando com o terreno de Gescimar Guida Silva, seguindo pelo mesmo 
sentido medindo 6,54 metros com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 
24,40 metros limitando com o terreno de José dos Reis; fechando o seu perímetro com 
97,92 metros lineares e uma área de 598,63 metros quadrados. 
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31 

N.º: L3.15-07-2018  
Cleone Ferreira 
dos Santos  
CPF: 271.768.783-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa do Petróleo nº 362, Olaria, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 13-07-005-0362: medindo 16,10 
metros de frente com a Travessa do Petróleo; pelos fundos medindo 29,13 metros 
limitando com o terreno de Nilma Ferreira Lima; pelo lado direito medindo 70,50 metros 
limitando com o terreno de Maria Amélia Barbosa Leonel; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos 31,70 metros, deflete 97º para a direita medindo 
15,00 metros limitando com o terreno de Rita de Sousa Gonçalves, deflete 93º para a 
esquerda medindo 37,00 metros limitando com o terreno de Nilma Ferreira Lima; 
fechando o seu perímetro com 199,43 metros lineares e uma área de 1615,72 metros 
quadrados. 

32 

N.º: L3.16-07-2018 
Eliene Costa 
Ferreira  
CPF: 048.423.673-
60 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara nº 
2812 A, Nova Carolina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-029-
2812: medindo 15,50 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 15,00 metros limitando com o terreno de Fernanda Costa Ferreira 
Teixeira; pelo lado direito medindo 59,50 metros limitando com o terreno de João 
Odolfo Medeiros Rego; e pelo lado esquerdo medindo 59,32 metros limitando com o 
terreno de Carlos Alberto S. Morais; fechando o seu perímetro com 148,82 metros 
lineares e uma área de 891,11 metros quadrados. 
 

33 

N.º: L3.17-07-2018   
Fernanda Costa 
Ferreira Teixeira  
CPF: 015.524.343-
89 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 02 nº 116, Nova Carolina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-029-0116: medindo 15,00 metros 
de frente com a Rua 02; pelos fundos medindo 15,00 metros limitando com o terreno 
de Eliene Costa Ferreira; pelo lado direito medindo 86,00 metros limitando com o 
terreno de Carlos Alberto S. Morais; e pelo lado esquerdo medindo 86,00 metros 
limitando com o terreno de João Odolfo Medeiros Rego; fechando o seu perímetro com 
202,00 metros lineares e uma área de 1.290,00 metros quadrados. 

34 

N.º: L3.18-07-2018 
Cicera Romana 
Sena  
CPF: 146.666.263-
87 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05 nº 34, Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-018-0034: medindo 9,58 metros 
de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 9,32 metros limitando com o terreno de 
Deraldo Lopes Pinto Filho; pelo lado direito medindo 9,22 metros limitando com o 
terreno de Valdeci Lírio; e pelo lado esquerdo medindo 8,69 metros limitando com o 
terreno de José Ribamar; fechando o seu perímetro com 36,81 metros lineares e uma 
área de 85,04 metros quadrados. 

35 

N.º: L3.22-07-2018 
Roseni de Araújo 
Cunha   
CPF:269.876.863-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Tancredo Neves nº 699, Alto  
da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-018-0699: 
medindo 8,00 metros de frente com a Avenida 05; pelos fundos medindo 8,00 metros 
limitando com o terreno de Domingos; pelo lado direito medindo 36,00 metros limitando 
com o terreno de ICMBIO; e pelo lado esquerdo medindo 36,00 metros limitando com 
o terreno de Maria Madalena; fechando o seu perímetro com 88,00 metros lineares e 
uma área de 287,91 metros quadrados. 

36 

N.º: L3.23-07-2018 
Carlos Pereira de 
Sousa   
CPF:046.458.711-
53 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara nº 
2931, Alto de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-002-
2931: medindo 12,00 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 14,00 metros limitando com o terreno de João Alberto Martins Silva; 
pelo lado direito medindo 32,10 metros limitando com a Rua Alto de Sousa; e pelo lado 
esquerdo medindo 34,40 metros limitando com o terreno de Samuel Barbosa da Silva; 
fechando o seu perímetro com 92,50 metros lineares e uma área de 429,75 metros 
quadrados. 

37 

N.º: L3.24-07-2018  
Marinete Dias 
Braga   
CPF:365.075.043-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 02 nº 73, Nova Carolina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-022-0073: medindo 8,40 metros 
de frente com a Rua 02; pelos fundos medindo 7,95 metros limitando com o terreno de 
Marinete Dias Braga; pelo lado direito medindo 13,30 metros limitando com o terreno 
de Maria Hilda; e pelo lado esquerdo medindo 13,00 metros limitando com o terreno 
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 de Marinete Dias Braga; fechando o seu perímetro com 42,65 metros lineares e uma 
área de 107,46 metros quadrados. 

38 

N.º: L3.25-07-2018  
Marinete Dias 
Braga   
CPF:365.075.043-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 02 nº 81, Nova Carolina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-022-0081: medindo 5,00 metros 
de frente com a Rua 02; pelos fundos medindo 12,30 metros limitando com o terreno 
de José Vieira Paz; pelo lado direito: medindo da frente para o fundo 13,00 metros, 
deflete para a esquerda 91º medindo 7,95 metros limitando com o terreno de Marinete 
Dias Braga, deflete para direita 89 º medindo 18,57 limitando com o terreno de Maria 
Hilda; e pelo lado esquerdo: medindo da frente para os fundos 30,7 metros limitando 
com o terreno de Ana Hilda Alves de Holanda, segue pelo mesmo sentido medindo 
1,15 metros limitando com o terreno de José Vieira Paz; fechando o seu perímetro com 
88,67 metros lineares e uma área de 301,88 metros quadrados. 

39 

N.º: L3.26-07-2018  
Ana Hilda Alves 
de Holanda   
CPF:235.536.753-
04 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 02 nº 87, Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-022-0087: medindo 11,30  metros 
de frente com a Rua 02; pelos fundos medindo 11,29 metros limitando com o terreno 
de José Vieira Paz; pelo lado direito medindo 31,50 metros limitando com o terreno de 
Marinete Dias Braga; e pelo lado esquerdo medindo 31,36 metros limitando com o 
terreno de Maria dos Anjos; fechando o seu perímetro com 85,44 metros lineares e 
uma área de 354,90 metros quadrados. 

40 

N.º: L3.27-07-2018 
Ana Hilda Alves 
de Holanda   
CPF: 235.536.753-
04 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara nº 
2812 A, Nova Carolina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-029-
2812: medindo 15,50 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 15,00 metros limitando com o terreno de Fernanda Costa Ferreira 
Teixeira; pelo lado direito medindo 59,50 metros limitando com o terreno de João 
Odolfo Medeiros Rego; e pelo lado esquerdo medindo 59,32 metros limitando com o 
terreno de Carlos Alberto S. Morais; fechando o seu perímetro com 148,82 metros 
lineares e uma área de 891,11 metros quadrados. 

41 

N.º: L3.28-07-2018 
Uilma da 
Conceição 
Ferreira 
CPF: 061.678.213-
64 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Américo Gomes n.º 720, 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-015-0720: 
medindo 9,47 metros de frente com a Rua Américo Gomes; pelos fundos medindo 
10,50 metros limitando com o terreno de Renato Gonçalves de Sousa; pelo lado direito 
medindo 29,20 metros limitando com o terreno de Jonas Vieira Rodrigues; e pelo lado 
esquerdo medindo 29,32 metros limitando com o terreno de Silane Leandro Santana; 
fechando o seu perímetro com 78,49 metros lineares e uma área de 292,09 metros 
quadrados. 

42 

N.º: L3.30-07-2018  
Reginaldo Araújo 
da Silva 
CPF: 563.255.331-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil n.º 953, Nova Carolina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-04-001-0953: medindo 20,00 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo 10,70 metros limitando 
com o terreno de Idejacson Rodrigues de Miranda; pelo lado direito medindo 33,80 
metros limitando com o terreno de Cláudia Maria Noleto Brito; e pelo lado esquerdo 
medindo 36,00 metros com a Rua São Tomaz de Aquino; fechando o seu perímetro 
com 100,50 metros lineares e uma área de 520,33 metros quadrados. 

43 

N.º: L3.33-07-2018 
José Roberto 
Bastos da Silva 
CPF: 061.678.213-
64 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil n.º 1419, Nova 
Carolina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-04-030-1419: 
medindo 12,00 metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo 12,00 
metros; pelo lado direito medindo 44,00 metros limitando com o terreno de José 
Roberto Bastos da Silva; e pelo lado esquerdo medindo 44,00 metros limitando com o 
terreno da Igreja Santo Antônio; fechando o seu perímetro com 112,00 metros lineares 
e uma área de 528,00 metros quadrados. 

44 
N.º: L3.38-07-2018 
Ana Cláudia dos 
Santos Barbosa 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Américo Gomes n.º 333, Nova 
Carolina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-017-0333: 
medindo 10,00 metros de frente com a Rua Américo Gomes; pelos fundos medindo 
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CPF: 006.761.133-
89 
 

9,60 metros limitando com o terreno de Raimundo Lesardo; pelo lado direito medindo 
25,00 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 25,00 
metros limitando com o terreno de José Alves de Araújo; fechando o seu perímetro 
com 69,60 metros lineares e uma área de 245,00 metros quadrados. 

45 

N.º: L3.42-07-2018 
Deusivan da 
Cunha Oliveira 
CPF: 662.906.783-
53 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Carajás n.º 553, Sucupira, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-006-0553: medindo 10,90 metros 
de frente com a Rua Carajás; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 6,90 
metros limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido 4,60 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 31,00 metros limitando com 
o terreno Antônio Sousa Rocha; e pelo lado esquerdo medindo 31,30 metros limitando 
com o terreno de Railma; fechando o seu perímetro com 84,70 metros lineares e uma 
área de 348,62 metros quadrados. 

46 

N.º: 017-07-2019  
Athos Barros De 
Azevedo Costa 
CPF: 045.952.083-
08 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa Rua 08, n.º 168 – Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-036-
0168: medindo 10 metros de frente com a Travessa Rua 08; pelos fundos medindo 10 
metros limitando com a Rua 08; pelo lado direito medindo 27,00 metros limitando com 
o terreno de Gilvan Ferreira; e pelo lado esquerdo medindo 27,00 metros limitando 
com o terreno de Raimundo; fechando o seu perímetro com 74,00 metros lineares e 
uma área de 270,00 metros quadrados. 

47 

N.º: 040-07-2018 
Leda Facchini 
Noleto 
CPF: 098.617.269-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Palmério de Sousa, n.º 184 - 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-025-0184: medindo 
9,00 metros de frente com a Rua Palmério de Sousa; pelos fundos medindo da direita 
para esquerda: 3,83 metros limitando com o terreno de João Alberto Martins Silva, 
segundo pelo mesmo sentido medindo 6,67 metros limitando com o terreno de Pedro 
Aquino Nôleto; pelo lado direito medindo 36,00 metros limitando com o terreno de 
Raimundo da Silva Morais; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 
17,68 metros limitando com o terreno de Edson Arruda, seguindo pelo mesmo sentido 
medindo 5,50 metros limitando com o terreno de Hélio Ney Soares, seguindo pelo 
mesmo sentido medindo 7,40 metros limitando com o terreno de Luísa Tavares, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 5,40 metros limitando com o terreno de Hélio 
Ney Soares; fechando o seu perímetro com 91,48 metros lineares e uma área de 
351,46  metros quadrados. 

48 

N.º: 041-07-2018 
Neuracir Reis 
Melo 
CPF: 020.216.573-
61 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 1º de Maio, n.º 02 - Cibrazém, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-001-0002: medindo 11,50 
metros de frente com a Rua 1º de Maio; pelos fundos medindo 12,50 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 22,00 metros 
limitando com o terreno de Ivo Wilson dos Reis, seguindo pelo mesmo sentindo 
medindo 17,22 metros limitando com o terreno de Otacílio; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos: 3,80 metros limitando com quem de direito, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 10,30 metros limitando com quem de direito, 
seguindo pelo mesmo sentido limitando com o terreno de Rosa Maria Machado; 
fechando o seu perímetro com 102,72 metros lineares e uma área de 425,77  metros 
quadrados. 

49 

N.º: 044-07-2018 
Irece Machado 
Corrente 
CPF: 124.323.183-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Adalberto Ribeiro, n.º 443 - 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-08-065-0443: medindo 
15,01 metros de frente com a Avenida Adalberto Ribeiro; pelos fundos medindo da 
direita para esquerda:  17,20 metros limitando com o terreno de Iraci Machado 
Corrente, deflete a esquerda 90º (noventa graus) medindo 1,00 metro, deflete a direita 
90º medindo 9,70 ainda confrontando com o mesmo; pelo lado direito medindo 33,01 
metros limitando com a Avenida Elias Barros; e pelo lado esquerdo medindo 33,77 
metros limitando com o terreno de Pedrina Ribeiro dos Santos; fechando o seu 
perímetro com 115,69 metros lineares e uma área de 738,00 metros quadrados. 
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50 

N.º: 046-07-2018 
Elcia Regina 
Costa Ramos 
Silva 
CPF: 394.966.001-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Princesa Isabel, n.º 267, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-020-0267: medindo 10,30 
metros de frente com a Rua Princesa Isabel; pelos fundos medindo 7,30 metros 
limitando com o terreno de Jiudaza; pelo lado direito medindo 45,99 metros limitando 
com o terreno de Dalci Machado dos Santos; e pelo lado esquerdo medindo da frente 
para os fundos: 15 metros limitando com o terreno de Marilene Ribeiro de Sousa, 
deflete 92º graus para esquerda, medindo 2,98 metros, deflete 90º graus para a direita, 
medindo 29,63 metros ainda limitando com o terreno de Marilene Ribeiro de Sousa; 
fechando o seu perímetro com 111,12 metros lineares e uma área de 365,59 metros 
quadrados. 

51 

N.º: 047-07-2018 
Carolina Silva 
Seixas  
CPF: 012.921.873-
10 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua dos Coelhos, n.º 935 - Brejinho, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-020-0935: medindo 9,20 
metros de frente com a Rua dos Coelhos; pelos fundos medindo 9,20 metros com 
quem de direito; pelo lado direito medindo 20,00 metros limitando com o terreno de 
Sebastião Braga Sobrinho; e pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros limitando com 
o terreno de Raimundo Fernandes da Silva; fechando o seu perímetro com 58,40 
metros lineares e uma área de 184,00  metros quadrados. 

52 

N.º: 048-07-2018  
Gleidiane De 
Oliveira Fonseca 
CPF: 022.428.061-
90 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
2470 - Nova Carolina 2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-
05-023-2470: medindo 35,00 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; 
pelos fundos medindo 35,20 metros com a Rua 01; pelo lado direito medindo 43,00 
metros limitando com o terreno de Jamile Torres Braga; e pelo lado esquerdo medindo 
43,00 metros limitando com o terreno de Odeque Rabelo de Miranda Filho; fechando 
o seu perímetro com 156,20 metros lineares e uma área de 1.509,30 metros 
quadrados. 

53 

N.º: 049-07-2018 
Ivo Wilson Dos 
Reis 
CPF: 602.209.983-
88 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 1º de Maio, n.º 35 - Cibrazém, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-001-0035: medindo 11,00 
metros de frente com a Rua 1º de Maio; pelos fundos medindo 8,00 metros limitando 
com o terreno de Odacílio; pelo lado direito medindo 22,01 metros limitando com quem 
de direito; e pelo lado esquerdo medindo 22,00 metros limitando com o terreno de 
Neuracir Reis Melo; fechando o seu perímetro com 63,01 metros lineares e uma área 
de 182,88  metros quadrados. 

54 

N.º: 050-07-2018 
Elisregina Dos 
Santos Carvalho 
CPF: 628.342.233-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 08, n.º 178 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-002-0178: medindo 
22,80 metros de frente com a Rua 08; pelos fundos medindo 21,30 metros limitando 
com o terreno de Santana; pelo lado direito medindo 18,20 metros limitando com o 
terreno de Luís Braga Júnior; e pelo lado esquerdo medindo 18,50 metros limitando 
com o terreno de Eniel Leandro Santana; fechando o seu perímetro com 80,80 metros 
lineares e uma área de 404,08  metros quadrados. 

55 

N.º: 051-07-2018 
Luciene Da Rocha 
Ferreira 
CPF: 628.342.233-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Dom Marcelino de Milão, n.º 137 
- Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-034-0137: medindo 
8,00 metros de frente com a Rua Dom Marcelino de Milão; pelos fundos medindo 6,00 
metros com o terreno de Damiana; pelo lado direito medindo 28,00 metros limitando 
com o terreno de Maria Luiza; e pelo lado esquerdo medindo 26,60 metros limitando 
com o terreno de Brenda; fechando o seu perímetro com 68,60 metros lineares e uma 
área de 183,45  metros quadrados. 

56 

N.º: 055-07-2018 
Celso Da Silva 
Maracajá 
CPF: 175.639.923-
91 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Judas Tadeu, n.º 318 – Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-005-
0318: medindo 20,00 metros de frente com a Rua São Judas Tadeu; pelos fundos 
medindo 20,00 metros limitando com o terreno de Waldineia do Nascimento Araújo; 
pelo lado direito medindo 22,00 metros limitando com a Rua 05; e pelo lado esquerdo 
medindo 22,00 metros limitando com o terreno de Josias; fechando o seu perímetro 
com 84,00 metros lineares e uma área de 440,00  metros quadrados. 
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57 

N.º: 057-07-2018 
Pedrina Pereira 
Lopes De Sousa 
CPF: 401.473.473-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, n.º 342 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-017-0342: medindo 
11,50 metros de frente com a Rua 06; pelos fundos medindo 10,85 metros com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 28,20 metros limitando com o terreno de Renato; 
e pelo lado esquerdo medindo 28,85 metros limitando com o terreno de Desvaldo 
Aguiar; fechando o seu perímetro com 79,40 metros lineares e uma área de 318,36 
metros quadrados. 

58 

N.º: 059-07-2018 
Iarllen Nunes Da 
Silva  
CPF: 038.487.893-
88 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, n.º 3218 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-018-3218: medindo 
10,80 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 10,50 metros com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 30,30 metros limitando com o terreno de Ze Maria; 
e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros com quem de direito; fechando o seu 
perímetro com 81,60 metros lineares e uma área de 321,04 metros quadrados. 

59 

N.º: 061-07-2018 
Magal Franco 
Oliveira Silva 
CPF: 643.459.713-
49 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 09, n.º 185 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-002-0185: medindo 
12,00 metros de frente com a Rua 09; pelos fundos medindo 12,00 metros limitando 
com o terreno de Cleison Barros de Sousa; pelo lado direito medindo 34,00 metros 
limitando com o terreno de Pedro da Silva Ramos; e pelo lado esquerdo medindo 34,00 
metros limitando com o terreno de Antônio da Silva Cunha; fechando o seu perímetro 
com 92,00 metros lineares e uma área de 405,61 metros quadrados. 

60 

N.º: 062-07-2018 
Waldineia Do 
Nascimento 
Araújo 
CPF: 045.098.353-
61 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, n.º 824 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-005-0824: medindo 
7,00 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 7,00 metros limitando com 
o terreno de Clécia da Silva Correia Costa; pelo lado direito medindo 20,00 metros 
limitando com o terreno de Miguel Ubirajara Fonseca Araújo; e pelo lado esquerdo 
medindo 20,00 metros limitando com o terreno de Celso da Silva Maracajá; fechando 
o seu perímetro com 54,00 metros lineares e uma área de 140,00 metros quadrados. 

61 

N.º: 064-07-2018 
Valmir Dos 
Santos Almeida 
CPF: 045.098.353-
61 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa Lídia Cardoso, n.º 21 – 
Vitorino Freire, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 24-06-001-0021: 
medindo 36,00 metros de frente com a Travessa Lídia Cardoso; pelos fundos medindo 
36,03 metros limitando com o terreno de Manuel Jeferson Magalhães Barbosa; pelo 
lado direito medindo 12,30 metros limitando com Rua Governador Luís Rocha; e pelo 
lado esquerdo medindo 14,00 metros limitando com o terreno de Ronald Lacerda 
Almeida e Cleoneide Souza Dias; fechando o seu perímetro com 98,33 metros lineares 
e uma área de 473,32 metros quadrados 

62 

N.º: 066-07-2018 
Eliane Da Silva 
Cunha 
CPF: 020.847.363-
74 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, n.º 123 – Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-021-0123: medindo 10,50 metros 
de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 10,50 metros limitando com o terreno 
de Sandoval Pereira; pelo lado direito medindo 30,00 metros limitando com o terreno 
de Joaquim Barbosa dos Santos; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros limitando 
com o terreno de Maurício; fechando o seu perímetro com 64,40 metros lineares e uma 
área de 227,85 metros quadrados. 

63 

N.º: 067-07-2018 
Valdemar Pereira 
Costa 
CPF: 331.495.261-
91 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, n.º 95 – Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-021-0095: medindo 12,60 metros 
de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 12,60 metros com quem de direito; pelo 
lado direito medindo 28,40 metros limitando com o terreno de Bernardino; e pelo lado 
esquerdo medindo 28,40 metros limitando com o terreno de Joaquim Barbosa dos 
Santos; fechando o seu perímetro com 82,00 metros lineares e uma área de 357,84 
metros quadrados. 

64 
N.º: 068-07-2018 
Marlene Alves 
Reis 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa Rua 08, n.º 201 – Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-035-
0201: medindo 12,00 metros de frente com a Travessa Rua 08; pelos fundos medindo 
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CPF: 772.323.213-
68 
 

da direita para esquerda: 5,48 metros limitando com o terreno de Laide Ferreira Barros, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 6,02 metros limitando com o terreno de Raiel; 
pelo lado direito medindo 30,50 metros limitando com o terreno de Taiguara; e pelo 
lado esquerdo medindo 30,50 metros limitando com o terreno de Lauro Soares Cunha; 
fechando o seu perímetro com 84,50 metros lineares e uma área de 358,30 metros 
quadrados. 

65 

N.º: 070-07-2018 
Graciete Mendes 
CPF: 024.526.053-
60 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua sem denominação, n.º 176 – Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-012-
0176: medindo 10,00 metros de frente com a Rua sem denominação; pelos fundos 
medindo 10,00 metros limitando com o terreno de Osmar; pelo lado direito medindo 
16,75 metros limitando com o terreno de Naiane Carvalho Silva da Costa; e pelo lado 
esquerdo medindo 17,00 metros limitando com o terreno de Marilene Cruz Alves; 
fechando o seu perímetro com 53,74 metros lineares e uma área de 168,67 metros 
quadrados. 

66 

N.º: 071-07-2018 
antonio soares da 
rocha 
CPF: 063.862.963-
20 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
2138 – Nova Carolina 2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
11-05-007-2138: medindo 9,80 metros de frente com a Avenida São Pedro de 
Alcântara; pelos fundos medindo 9,80 metros limitando com o terreno de Carlos Rocha; 
pelo lado direito medindo 29,00 metros limitando com o terreno de Carlos Antônio 
Bogea Rocha; e pelo lado esquerdo medindo 29,00 metros limitando com o terreno de 
Ana Cláudia dos Santos Barbosa; fechando o seu perímetro com 77,60 metros lineares 
e uma área de 284,20 metros quadrados. 

67 

N.º: 075-07-2018 
Silvério José Da 
Costa 
CPF: 016.682.123-
31 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Carajás, n.º 361 – Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-018-0361: 
medindo 11,00 metros de frente com a Rua Carajás; pelos fundos medindo 11,00 
metros com o terreno de Maria das Graças Freitas de Carvalho; pelo lado direito 
medindo 27,00 metros limitando com o terreno de Luzia Costa da Silva; e pelo lado 
esquerdo medindo 27,00 metros limitando com o terreno de Rogério Oliveira de 
Freitas; fechando o seu perímetro com 76,00 metros lineares e uma área de 297,00 
metros quadrados. 

68 

N.º: 079-07-2018 
José Jaques 
Rodrigues da 
Silva 
CPF: 253.681.093-
34 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 02, nº 64 - Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-029-0064: medindo 
22,12 metros de frente com a Rua 02; pelos fundos medindo 24,00 metros limitando 
com o terreno de Maria Lenita Rocha Costa; pelo lado direito medindo da frente para 
os fundos: 60,00 metros limitando com o terreno de Samuel Barbosa da Silva, 
seguindo pelo mesmo 11,00 metros com quem de direito; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos: 56,40 metros limitando com o terreno de Domingos 
Wilson Barros Milhomem, seguindo pelo mesmo 16,00 metros limitando com o terreno 
de Armando Resplandes; fechando o seu perímetro com 189,54 metros lineares e uma 
área de 1.654,98 metros quadrados. 

69 

N.º: 081-07-2018 
Raimunda Alves 
Martins 
CPF: 041.268.563-
90 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, n.º 28 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-001-0028: medindo 
6,60 metros de frente com a Rua 06; pelos fundos medindo 6,33 metros limitando com 
o terreno de Edvan Alves Costa; pelo lado direito medindo 28,40 metros limitando com 
o terreno de João; e pelo lado esquerdo medindo 28,60 metros limitando com o terreno 
de Joaquim Francisco Pinho; fechando o seu perímetro com 67,93 metros lineares e 
uma área de 173,91 metros quadrados. 

70 

N.º: 086-07-2018 
Janaina Alves 
Dos Santos 
CPF: 024.249.491-
90 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04, n.º 643 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-026-0643: medindo 
10,00 metros de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo 10,00 metros com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 30,40 metros limitando com o terreno de Elaine; e 
pelo lado esquerdo medindo 30,40 metros limitando com o terreno de Mauro; fechando 
o seu perímetro com 80,80 metros lineares e uma área de 304,00 metros quadrados. 
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71 

N.º: 087-07-2018 
José Ribamar 
Nogueira Dos 
Santos 
CPF: 155.522.092-
49 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, n.º 181, Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-005-0181: medindo 
9,90 metros de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 9,90 metros com quem de 
direito; pelo lado direito medindo 30,00 metros limitando com o terreno de Augusto 
Alves Coimbra; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros limitando com o terreno 
de Marlene Cirqueira da Silva; fechando o seu perímetro com 79,80 metros lineares e 
uma área de 297,00  metros quadrados. 

72 

N.º: 093-07-2018 
José Rodrigues 
De Sousa Filho 
CPF: 436.393.563-
49 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Gomes de Sousa, n.º 1020, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-067-1020: medindo 8,40 
metros de frente com a Rua Gomes de Sousa; pelos fundos medindo 7,96 metros 
limitando com o terreno de Gildemar; pelo lado direito medindo 29,39 metros limitando 
com o terreno de Raimundo Sarmento; e pelo lado esquerdo medindo da frente para 
os fundos: 20,56 metros limitando com o terreno de Neurivan, seguindo no mesmo 
sentido medindo 10,01 metros limitando com quem de direito; fechando o seu 
perímetro com 76,30 metros lineares e uma área de 255,58  metros quadrados. 

73 

N.º: 094-07-2018 
Suendey 
Rodrigues De 
Carvalho 
CPF: 006.672.543-
74 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, n.º 830, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-006-0830: medindo 
14,90 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 15,30 metros limitando 
com o terreno de Deusine Campos de Sousa; pelo lado direito medindo da frente para 
os fundos: 24,10 metros limitando com o terreno de Elias Brandão Barbosa, seguindo 
pelo mesmo sentido, medindo 6,20 metros limitando com o terreno de Vera Lúcia 
Sandes Filho; e pelo lado esquerdo medindo 30,15 metros limitando com o terreno de 
Cassilda Rodrigues de Carvalho; fechando o seu perímetro com 90,65 metros lineares 
e uma área de 456,11  metros quadrados. 

74 

N.º: 095-07-2018 
Evani Natividade 
Dos Santos 
CPF: 505.587.143-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Rafael esquina com a Rua 
Américo Gomes, n.º 203, Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário 
n.º 06-06-013-0203: De frente, medindo da esquerda para a direita: 19,70 metros e 
mais uma área chanfrada medindo 3,10 metros limitando com a Rua São Rafael; pelos 
fundos medindo 19,71 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 
13,00 metros limitando com a Rua Américo Gomes; e pelo lado esquerdo medindo 
13,40 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 68,90 
metros lineares e uma área de 280,85 metros quadrados. 

75 

N.º: 097-07-2018 
Remilton Marinho 
Soares EIRELI 
CPF: 
31.596.773/0001-
06 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Justiniano Coelho, n.º 574, 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-020-0574: medindo 
11,50 metros de frente com a Rua Justiniano Coelho, defronte a praça Dr. Alcides de 
Carvalho; pelos fundos medindo 8,00 metros limitando com o terreno de Filadélfio 
Alves Machado; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 80,30 metros 
limitando com o terreno de Filadélfio Tavares Rêgo, deflete 162º graus para direita, 
medindo 40,45 metros ainda limitando com o mesmo; e pelo lado esquerdo medindo 
da frente para os fundos: 85,15 metros limitando com o terreno de Manoel Aires de 
Medeiros, deflete 163º graus para a direita, medindo 31,75 metros ainda limitando com 
o mesmo; fechando o seu perímetro com 257,16 metros lineares e uma área de 
1.192,45 metros quadrados. 

76 

N.º: 100-07-2018 
Messias Fonseca 
Bezerra 
CPF: 215.594.813-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Palmério de Sousa, n.º 401, 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-026-0401: medindo 
11,90 metros de frente com a Rua Palmério de Sousa; pelos fundos medindo 4,50 
metros limitando com o terreno de Maria Aparecida Fernandes Diniz; pelo lado direito 
medindo da frente para os fundos: 14,01 metros limitando com quem de direito, 
seguindo pelo mesmo sentido, medindo 13,98 metros limitando com terreno de Milton 
Duarte; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundo: 18,40 metros limitando 
com o terreno de José Bezerra, deflete 92º graus para a esquerda, medindo 8,90 
metros limitando com o terreno de Neuton Duarte, defete 91º graus para a direita, 
medindo 4,34 metros limitando com o terreno do mesmo, seguindo pelo mesmo 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo 
Assessoria Técnica de Planejamento e Urbanismo 

 

 

sentido, medindo 8,46 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro 
com 87,15 metros lineares e uma área de 285,71 metros quadrados. 

77 

N.º: 102-07-2018 
Elson Barbosa De 
Almeida 
CPF: 401.403.343-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Tapajós, n.º 225, Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-009-0225: 
medindo 9,15 metros de frente com a Rua Tapajós; pelos fundos medindo 10,20 
metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 24,30 metros limitando 
com o terreno de Eliane Rodrigues dos Reis; e pelo lado esquerdo medindo 24,28 
metros limitando com o terreno de Daniela Bezerra Almeida; fechando o seu perímetro 
com 67,93 metros lineares e uma área de 234,93  metros quadrados. 

78 

N.º: 103-07-2018  
Daniela Bezerra 
Almeida 
CPF: 014.616.633-
77 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Tapajós, n.º 235, Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-05-009-0235: 
medindo 8,60 metros de frente com a Rua Tapajós; pelos fundos medindo 9,00 metros 
limitando com o terreno de Zulmira Pereira Lima; pelo lado direito medindo 24,28 
metros limitando com o terreno de Elson Barbosa de Almeida; e pelo lado esquerdo 
medindo 24,30 metros limitando com o terreno de Osack Costa da Silva; fechando o 
seu perímetro com 65,75 metros lineares e uma área de 208,12  metros quadrados. 

79 

N.º: 104-07-2018 
Cleison Barros De 
Sousa 
CPF: 334.092.853-
34 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 08, n.º 252, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 012-05-002-0252: medindo 
10,00 metros de frente com a Rua 08; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com o terreno de Magal Franco Oliveira Silva; pelo lado direito medindo 20,00 metros 
limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros limitando 
com quem de direito; fechando o seu perímetro com 60,00 metros lineares e uma área 
de 200,00  metros quadrados. 

80 

N.º: 105-07-2018 
Claudeni Da Silva 
Santos 
CPF: 988.133.741-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Américo Gomes, n.º 403, 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-005-0403: 
medindo 18,00 metros de frente com a Rua Américo Gomes; pelos fundos medindo 
18,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 18,70 metros 
limitando com a Avenida José Wilson Lima de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 
18,70 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 73,40 
metros lineares e uma área de 336,60  metros quadrados. 

81 

N.º: 106-07-2018 
Orlando 
Calanzans 
Barbosa 
CPF: 181.328.802-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Hildegardes de Brito, n.º 196, 
Cibrazém, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-003-0196: 
medindo 8,20 metros de frente com a Rua Hildegardes de Brito; pelos fundos medindo 
9,00 metros limitando com o terreno de João Batista Oliveira de Sousa; pelo lado direito 
medindo da frente para os fundos: 36,60 metros limitando com o terreno de Emílio de 
Brito Gama, seguindo pelo mesmo sentido, medindo 14,40 metros limitando com quem 
de direito; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundo: 36,91 metros 
limitando com o terreno de Deusirene da Silva Cardoso, seguindo pelo mesmo sentido, 
medindo 14,10 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
119,21 metros lineares e uma área de 438,60 metros quadrados. 

82 

N.º: 108-07-2018 
Salomão Martins 
Sandes Filho 
CPF: 263.296.543-
87 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Américo Gomes, n.º 448, 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-004-0448: 
medindo 10,05 metros de frente com a Rua Américo Gomes; pelos fundos medindo 
10,05 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 25,31 metros 
limitando com o terreno de Dionízio Fernandes dos Reis; e pelo lado esquerdo 
medindo 25,31 metros limitando com o terreno de Manoel Campos de Sousa; fechando 
o seu perímetro com 70,71 metros lineares e uma área de 254,27  metros quadrados. 

83 

N.º: 109-07-2018  
Luzia Francisca 
Dos Santos 
Pereira 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua sem denominação, n.º 44, Alto da 
Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-005-0044: medindo 
29,93 metros de frente com a Rua sem denominação; pelos fundos medindo 30,12 
metros limitando com o terreno de João Batista Saldanha dos Santos; pelo lado direito 
medindo 53,00 metros limitando com o terreno de Domingos Wilson Barros Milhomem; 
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CPF: 290.424.023-
34 
 

e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 22,00 metros limitando com o 
terreno de Domingos Francisco dos Santos, seguindo no mesmo sentido medindo 
21,77 metros limitando com o terreno de Laura Vieira de Sousa, seguindo pelo mesmo 
sentido medindo 12,00 metros limitando com o terreno de Luís Francisco dos Santos; 
fechando o seu perímetro com 168,81 metros lineares e uma área de 1.629,38  metros 
quadrados. 

84 

N.º: 110-07-2018 
Laura Carolina 
Vieira De Sousa 
CPF: 656.136.603-
44 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Alto de Sousa, n.º 330, Alto da 
Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-005-0330: medindo 
23,50 metros de frente com a Rua Alto de Sousa; pelos fundos medindo 21,77 metros 
limitando com o terreno de Luzia Francisca dos Santos Pereira; pelo lado direito 
medindo 35,03 metros limitando com o terreno de Domingos Francisco dos Santos; e 
pelo lado esquerdo medindo 35,15 metros limitando com o terreno de Luís Francisco 
dos Santos; fechando o seu perímetro com 115,45 metros lineares e uma área de 
792,22  metros quadrados. 

85 

N.º: 111-07-2018 
Luís Francisco 
Dos Santos 
CPF: 693.710.593-
20 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Alto de Sousa, n.º 318, Alto da 
Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-005-0318: medindo 
12,00 metros de frente com a Rua Alto de Sousa; pelos fundos medindo 12,00 metros 
limitando com o terreno de Luzia Francisca dos Santos Pereira; pelo lado direito 
medindo 35,15 metros limitando com o terreno de Laura Carolina Vieira de Sousa; e 
pelo lado esquerdo medindo 35,15 metros limitando com o terreno de João Batista 
Saldanha dos Santos; fechando o seu perímetro com 94,30 metros lineares e uma 
área de 420,00  metros quadrados. 

86 

N.º: 112-07-2018  
João Batista 
Saldanha Dos 
Santos  
CPF: 269.960.303-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Alto de Sousa, n.º 308, Alto da 
Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-005-0308: medindo 
21,44 metros de frente com a Rua Alto de Sousa; pelos fundos medindo 21,70 metros 
limitando com o terreno de Domingos Wilson Barros Milhomem; pelo lado direito 
medindo da frente para os fundos: 35,15 metros limitando com o terreno de Luís 
Francisco dos Santos, seguindo no mesmo sentido medindo 30,12 metros limitando 
com terreno de Luzia Francisca dos Santos Pereira; e pelo lado esquerdo medindo 
65,25 metros limitando com o terreno de Domingos Wilson Barros Milhomem; 
fechando o seu perímetro com 173,66 metros lineares e uma área de 1.402,01  metros 
quadrados. 

87 

N.º: 113-07-2018 
Domingos 
Francisco Dos 
Santos 
CPF: 025.228.253-
13 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Alto de Sousa, n.º 354, Alto da 
Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-005-0354: medindo 
23,50 metros de frente com a Rua Alto de Sousa; pelos fundos medindo 22,00 metros 
limitando com o terreno de Luzia Francisca dos Santos Pereira; pelo lado direito 
medindo 35,00 metros limitando com a Rua sem denominação; e pelo lado esquerdo 
medindo 35,03 metros limitando com o terreno de Laura Carolina Vieira de Sousa; 
fechando o seu perímetro com 115,53 metros lineares e uma área de 796,22  metros 
quadrados. 

88 

N.º: 114-07-2019 
Maria Machado 
Rocha 
CPF: 875.823.843-
34 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Frederico Martins, n.º 114, 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-03-069-0114: medindo 
20,35 metros de frente com a Avenida Frederico Martins aos fundos do terreno de 
Maria Machado Rocha; pelos fundos medindo 20,30 metros limitando com o terreno 
de Adriano Barbosa; pelo lado direito medindo 15 metros limitando com o terreno de 
Maria Machado Rocha; e pelo lado esquerdo medindo 14,50 metros limitando com o 
terreno de Raimundo Oliveira; fechando o seu perímetro com 70,15 metros lineares e 
uma área de 299,51 metros quadrados. 

89 

N.º: 116-07-2018 
Luzia Alves 
Franco 
CPF: 730.651.883-
68 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 
1090, Brejinho, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-023-1090: 
medindo 12 metros de frente com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes; pelos fundos 
medindo 17 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 55,22 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo da frente para 
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 os fundo: 10,80 metros limitando com o terreno de Francisco Ferreira dos Santos, 
deflete 163º graus para a direita, medindo 23,00 metros ainda limitando com o mesmo, 
deflete 89º graus para direita, medindo 7,00 metros, deflete 87º graus para esquerda, 
medindo 19,30 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
144,36 metros lineares e uma área de 714,54 metros quadrados. 

90 

N.º: 117-07-2018 
Francisco 
Ferreira Dos 
Santos 
CPF: 057.406.233-
59 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Brigadeiro Eduardo Gomes, n.º 
1084, Brejinho, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-023-1084: 
medindo 5,30 metros de frente com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes; pelos fundos 
medindo 7,00 metros limitando com o terreno de Luzia Alves Franco; pelo lado direito 
medindo da frente para os fundos: 10,80 metros limitando com o terreno de Luzia Alves 
Franco, deflete 169º graus para direita, medindo 23,00 metros ainda limitando com o 
mesmo; e pelo lado esquerdo medindo 32,41 metros limitando com quem de direito; 
fechando o seu perímetro com 78,51 metros lineares e uma área de 214,26 metros 
quadrados. 

91 

N.º: 119-07-2018 
Aldenora Barbosa 
Campos 
CPF: 416.065-401-
06 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04, n.º 702, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-006-0702: medindo 
13,90 metros de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo da direita para a 
esquerda: 3,06 metros limitando com quem de direito, seguindo no mesmo sentido 
medindo 10,84 metros limitando com terreno de Joana Barros Maranhão; pelo lado 
direito medindo 29,51 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo 
medindo 29,50 metros limitando com o terreno de Fábio de Sousa Brandão; fechando 
o seu perímetro com 86,81 metros lineares e uma área de 409,16  metros quadrados. 

92 

N.º: 120-07-2018 
Andressa 
Menezes De 
Miranda 
CPF: 027.089.153-
63 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01, n.º 514, Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-009-0514: medindo 
12,50 metros de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo 12,50 metros limitando 
com o terreno de João Bosco de Araújo Cunha; pelo lado direito medindo 30,50 metros 
limitando com o terreno de Adilson Machado Rocha; e pelo lado esquerdo medindo 
30,50 metros limitando com o terreno de João Bosco de Araújo Cunha; fechando o seu 
perímetro com 86,00 metros lineares e uma área de 381,25 metros quadrados. 

93 

N.º: 121-07-2018 
João Santos 
Braga Júnior 
CPF: 052.803.173-
22 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, n.º 897, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-012-0897: medindo 
26,50 metros de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 25,66 metros limitando 
com o terreno de Líbia Mota Dantas; pelo lado direito medindo 31,91 metros limitando 
com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 29,70 metros limitando com o 
terreno de Osmar; fechando o seu perímetro com 113,77 metros lineares e uma área 
de 802,29 metros quadrados. 

94 

N.º: 123-07-2018 
Maria Santos De 
Sousa 
CPF: 425.187.683-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Santos Dumont, n.º 474, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-055-0474: medindo 3,00 
metros de frente com a Rua Santos Dumont; pelos fundos medindo 3,50 metros 
limitando com o terreno de Januária; pelo lado direito medindo 6,32 metros limitando 
com terreno de Vicente Cirilo de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 6,30 metros 
limitando com o terreno de Isania Carvalho dos Santos; fechando o seu perímetro com 
19,12 metros lineares e uma área de 20,47 metros quadrados. 

95 

N.º: 124-07-2018 
Isania Carvalho 
Dos Santos 
CPF: 401.402.533-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Santos Dumont, n.º 466, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-055-0466: medindo 8,64 
metros de frente com a Rua Santos Dumont; pelos fundos medindo da direita para a 
esquerda: 4,47 metros limitando com o terreno de Januária, deflete 90º graus para a 
esquerda  medindo 1,80 metros, deflete 90º graus para a direita medindo 2,90 metros, 
deflete 90º graus para a esquerda medindo 4,90 metros, deflete 90º graus para  direita 
medindo 1,40 metros ainda confrontando com o terreno de Januária; pelo lado direito 
medindo 5,60 metros, limitando com terreno de Maria Santos de Sousa; e pelo lado 
esquerdo medindo 12,30 metros, limitando com o terreno de Margarete; fechando o 
seu perímetro com 42,01 metros lineares e uma área de 63,34 metros quadrados. 
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96 

N.º: 127-07-2018 
Deomar Arruda 
Da Silva 
CPF: 062.133.383-
22 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 07, n.º 286, Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-016-0286: medindo 
10,00 metros de frente com a Rua 07; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com o terreno de Maria José da Silva Brito; pelo lado direito medindo 22,20 metros 
limitando com o terreno de Luís Quixaba; e pelo lado esquerdo medindo 22,20 metros 
limitando com o terreno de Camila Rodrigues de Oliveira; fechando o seu perímetro 
com 64,40 metros lineares e uma área de 222,00 metros quadrados. 

97 

N.º: 128-07-2018 
Valderi De Sousa 
Guimarães 
CPF: 933.445.701-
53 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 09, n.º 168, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-001-0168: medindo 
15,51 metros de frente com a Rua 09; pelos fundos medindo da direita para a 
esquerda: 10,50 metros limitando com quem de direito, seguindo no mesmo sentido 
medindo 6,60 metros limitando com terreno de Vinólia Saraiva Ferreira Busaglo; pelo 
lado direito medindo 31,70 metros limitando com terreno de Renário de Sousa 
Guimarães; e pelo lado esquerdo medindo 31,48 metros limitando com o terreno de 
Maria Luzia Pontes da Costa; fechando o seu perímetro com 95,79 metros lineares e 
uma área de 511,93  metros quadrados. 

98 

N.º: 129-07-2018 
Francisco 
Ferreira Passos 
CPF: 252061.093-
04 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
1927, Alto da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-024-
1927: medindo 11,35 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 9,37 metros limitando com o terreno de Maria de Jesus Nascimento 
Pereira; pelo lado direito medindo 41,75 metros limitando com o terreno de José Vieira 
da Paz; e pelo lado esquerdo medindo 42,19 metros limitando com o terreno de 
Estevam Coelho da Silva; fechando o seu perímetro com 104,62 metros lineares e uma 
área de 431,78 metros quadrados. 

99 

N.º: 130-07-2018 
Lívia Maria Da 
Silva Queiroz 
CPF: 042.282.583-
28 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua da Subestação, n.º 705, 
Cibrazém, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-008-0705: Inicia-
se a descrição deste perímetro no ponto P1 localizado nas margens da BR-010 deste 
segue o azimute 34º13’39” por uma distância de 31,99 m, confrontando com a 
propriedade de Ana Lúcia Carvalho Ferreira até o ponto P2, localizado defronte a Rua 
da Subestação, deste segue pela mesma o azimute 261º2’38” por uma distância de  
34,00 m até o ponto P3, deste segue o azimute 34º13’39” por uma distância de 43,50 
m, confrontando com a BR-010 até chegar ao ponto inicial P1, fechando assim, este 
perímetro com uma área de 109,50 metros lineares. 

100 

N.º: 131-07-2018 
Carlos Campbel 
Da Silva Andrade 
CPF: 660.724.923-
04 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, n.º 124, Nova Carolina 
2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-017-0124: 
medindo 19,50 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo 19,70 
metros limitando com o terreno de Carlos Campbel da Silva Andrade; pelo lado direito 
medindo 12,50 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 
12,20 metros limitando com a Rua 07; fechando o seu perímetro com 63,90 metros 
lineares e uma área de 241,98 metros quadrados. 

101 

N.º: 146-07-2018 
Maria Iracema De 
Moraes Miranda 
CPF: 283.221.422-
34 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, nº 781 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-005-0781: medindo 
10,00 metros de frente com a Rua 06; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com o terreno de Beliro Nogueira Machado; pelo lado direito medindo 30,00 metros 
limitando com o terreno de João Batista Ferreira da Silva; e pelo lado esquerdo 
medindo 30,00 metros limitando com a Rua sem denominação; fechando o seu 
perímetro com 80,00 metros lineares e uma área de 300,00 metros quadrados. 

102 

N.º: 001-07-2019 
Joseline Gama De 
Araújo 
CPF: 651.593.333-
34 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, n.º 515, Centro, nesta cidade, 
inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-026-0515: medindo 10,00 metros de frente 
com a Rua 06; pelos fundos medindo 10,50 metros limitando com quem de direito; pelo 
lado direito medindo 30,00 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo 
medindo 30 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
80,50 metros lineares e uma área de 307,11 metros quadrados. 
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103 

N.º: 004-07-2019 
Valdirene Dos 
Santos Da 
Conceição 
CPF: 626.212.033-
53 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Hildegardes de Brito, n.º 191, 
Cibrazém, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-004-0191: 
medindo 14,90 metros de frente com a Rua Hildegardes de Brito; pelos fundos 
medindo 13,11 metros limitando com o terreno de Elis Maria do Nascimento Soares; 
pelo lado direito medindo 40,80 metros limitando com o terreno de Dinorá; e pelo lado 
esquerdo medindo da frente para os fundos: 42,37 metros limitando com o terreno de 
Lindalva da Costa Chaves, deflete 88º graus para esquerda, medindo 1,39 metros 
limitando com o terreno de Maria de Nazaré Ribeiro, deflete 89º graus para a direita, 
medindo 1,81 metros ainda limitando com o mesmo; fechando o seu perímetro com 
114,38 metros lineares e uma área de 615,52 metros quadrados. 

104 

N.º: 006-07-2019 
Laura Barbosa Da 
Silva 
CPF: 035.496.113-
66 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Lídia Cardoso Natividade , n.º 
1168, Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-027-1168: 
medindo 5,70 metros de frente com a Rua Lídia Cardoso Natividade; pelos fundos 
medindo 5,70 metros limitando com o terreno de Pedro Iran Pereira do Espírito Santo; 
pelo lado direito medindo 65,49 metros limitando com o terreno de Emídio Américo da 
Silva; e pelo lado esquerdo medindo 65,80 metros limitando com o terreno de Regiane 
Espíndola Lima; fechando o seu perímetro com 143,14 metros lineares e uma área de 
372,44 metros quadrados. 

105 

N.º: 008-07-2019 
Célia Maria Rocha 
Da Silva 
CPF: 461.262.101-
82 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Gomes de Sousa, n.º 361, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-031-0493: medindo 5,00 
metros de frente com a Rua Gomes de Sousa; pelos fundos medindo 5,00 metros 
limitando com o terreno de Nelson Rodrigues Nascimento; pelo lado direito medindo 
59,00 metros limitando com o terreno de Cristovan de L. Isachson; e pelo lado 
esquerdo medindo 59,00 metros limitando com o terreno de Gildásio Pereira Barros; 
fechando o seu perímetro com 128,00 metros lineares e uma área de 295,00 metros 
quadrados. 

106 

N.º: 009-07-2019 
Neli Dos Santos 
Pereira 
CPF: 430.663.131-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 08, n.º 99, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-15-003-0099: medindo 
10,80 metros de frente com a Rua 08; pelos fundos medindo 8,00 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 29,20 metros limitando com o terreno 
de Adão Neto; e pelo lado esquerdo medindo 28,70 metros limitando com quem de 
direito; fechando o seu perímetro com 76,20 metros lineares e uma área de 271,72 
metros quadrados. 

107 

N.º: 011-07-2019 
Eloi Dias De 
Sousa 
CPF: 068.794.383-
34 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Palmério de Sousa, n.º 493, 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-031-0493: medindo 
8,15 metros de frente com a Rua Palmério de Sousa; pelos fundos medindo 8,84 
metros limitando com o terreno de Eloi Dias de Sousa; pelo lado direito medindo 8,38 
metros limitando com o terreno de Eloi Dias de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 
8,10 metros limitando com o terreno de Luís Carlos Pereira Bezerra; fechando o seu 
perímetro com 33,47 metros lineares e uma área de 69,66 metros quadrados. 

108 

N.º: 014-07-2019 
Antonio Alves De 
Jesus 
CPF: 197.019.003-
59 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Ricardo Martins, n.º 658, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-033-0658: medindo 8,00 
metros de frente com a Rua Ricardo Martins; pelos fundos medindo 21,40 metros 
limitando com o terreno de José de Jesus Alves; pelo lado direito medindo 36,98 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 38,45 metros 
limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 104,85 metros lineares 
e uma área de 530,31 metros quadrados. 

109 

N.º: 015-07-2019 
Raimundo Da 
Silva Morais 
CPF: 883.485.803-
44 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Ricardo Martins, n.º 1042, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-024-1042: De frente, 
medindo da direita para a esquerda: 21,70 metros e mais uma área chanfrada medindo 
3,15 metros limitando com a Rua Ricardo Martins; pelos fundos medindo 13,10 metros 
limitando com o terreno de Araci Cansado; pelo lado direito medindo 28,90 metros 
limitando com o terreno de Araci Cansado; e pelo lado esquerdo medindo 32,85 metros 
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limitando com a Rua Ricardo Martins; fechando o seu perímetro com 99,70 metros 
lineares e uma área de 585,02 metros quadrados. 

110 

N.º: 016-07-2019 
Ana Clea Arruda 
Da Silva 
CPF: 024.636.503-
03 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Messias Paulo, n.º 61 – Conjunto 
Jorge Lopes de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 23-07-001-
0061: medindo 14,64 metros de frente com a Rua Messias Paulo; pelos fundos 
medindo 16,52 metros limitando com o terreno de Mariano; pelo lado direito medindo 
6,40 metros limitando com o terreno de Marilene Vieira de Sousa; e pelo lado esquerdo 
medindo 17,65 metros limitando com o terreno de Maria do Socorro da Silva; fechando 
o seu perímetro com 55,21 metros lineares e uma área de 162,08 metros quadrados. 

111 

N.º: 018-07-2019 
Renato Botelho 
Sousa 
CPF: 040.034.053-
40 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa São Rafael, n.º 178 – 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-016-0178: 
medindo 9,60 metros de frente com a Travessa São Rafael; pelos fundos medindo 13 
metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 31,10 metros limitando 
com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 30,91 metros limitando quem de 
direito; fechando o seu perímetro com 84,61 metros lineares e uma área de 348,84 
metros quadrados. 

112 

N.º: 019-07-2019 
Aldemar Cesar De 
Sousa 
CPF: 024.734.263-
76 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Bacuri, n.º 83 – Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-001-0083: medindo 11,97 metros 
de frente com a Rua Bacuri; pelos fundos medindo 13,01 metros limitando com área 
do CESTE; pelo lado direito medindo 47,00 metros limitando com o terreno de Dionísio; 
e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 33,09 metros limitando com o 
terreno de Valderice Chaves Passos, deflete 167º graus para a esquerda, medindo 
13,10 metros limitando com área do CESTE; fechando o seu perímetro com 118,17 
metros lineares e uma área de 623,13 metros quadrados. 

113 

N.º: 020-07-2019 
Lindalva Elizinda 
de Carvalho 
CPF: 235.536.753-
04 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Gomes de Sousa, nº 368, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-062-0368: medindo 7,88 
metros de frente com a Rua Gomes de Sousa; pelos fundos medindo 7,25 metros com 
quem de direito; pelo lado direito medindo 29,40 metros limitando com quem de direito; 
e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros limitando com quem de direito; fechando 
o seu perímetro com 74,52 metros lineares e uma área de 232,75 metros quadrados. 

114 

N.º: 026-07-2019 
Antonia Gama 
Bezerra 
CPF: 401.259.713-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Frederico Martins, n.º 1901 – 
Nova Carolina 1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-03-
011-1901: medindo 9,30 metros de frente com a Avenida Frederico Martins; pelos 
fundos medindo 9,90 metros limitando com o quem de direito; pelo lado direito medindo 
24,90 metros limitando com a Rua Tupi; e pelo lado esquerdo medindo 25,10 metros 
limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 69,20 metros lineares e 
uma área de 239,97 metros quadrados. 

115 

N.º: 027-07-2019 
Adian Ferreira Da 
Cruz 
CPF: 235.154.653-
91 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04, n.º 247 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-020-0247: medindo 
24,80 metros de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo 24,80 metros limitando 
com o terreno de Gilmar Lopes de Araújo; pelo lado direito medindo 13,60 metros 
limitando com a Rua São Lucas; e pelo lado esquerdo medindo 13,60 metros limitando 
com o terreno de Clodomir Rodrigues dos Santos; fechando o seu perímetro com 76,80 
metros lineares e uma área de 337,28 metros quadrados. 

116 

N.º: 028-07-2019 
Rogério 
Rodrigues De 
Sousa 
CPF: 739.763.343-
91 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa Elias Barros, n.º 160, Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-008-
0160: medindo 15,00 metros de frente com a Travessa Elias Barros; pelos fundos 
medindo da direita para esquerda: 1,80 metros limitando com o terreno de Dilson Bento 
da Luz, seguindo pelo mesmo sentido medindo 12,05 metros limitando com o terreno 
de Jadson de Sousa Carvalho; pelo lado direito medindo 17,44 metros limitando com 
o terreno de Dilson Bento da Luz; e pelo lado esquerdo medindo 18,54 metros 



 
 
 
 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA – MA 

Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo 
Assessoria Técnica de Planejamento e Urbanismo 

 

 

limitando com o terreno de Leudene Bastos de Oliveira; fechando o seu perímetro com 
64,83 metros lineares e uma área de 259,23  metros quadrados. 

117 

N.º: 031-07-2019 
Iane Dias 
Nascimento 
CPF: 015.524.333-
07 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Benedito Leite, n.º 656 – Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-045-0656: medindo 6,40 
metros de frente com a Rua Benedito Leite; pelos fundos medindo 5,00 metros 
limitando com o terreno de Denis Alves da Silva; pelo lado direito medindo 30,21 
metros limitando com o terreno de Rosalina Santos Viana; e pelo lado esquerdo 
medindo 30,29 metros limitando com o terreno de Cícero Pereira do Nascimento; 
fechando o seu perímetro com 69,19 metros lineares e uma área de 239,93 metros 
quadrados. 

118 

N.º: 033-07-2019  
Maria De Lourdes 
Gomes Da Silva 
CPF: 620.965.593-
91 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01, n.º 71, Vitorino Freire, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 24-07-005-0071: medindo 12,29 metros 
de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo 10,30 metros limitando com o terreno 
de Justino Nogueira; pelo lado direito medindo 34,20 metros limitando com o terreno 
de Zulene Carneiro Reis; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 28 
metros limitando com o terreno de Nascimento Mota Pinto, segue pelo mesmo sentido 
3,80 limitando com o terreno de Justino Nogueira; fechando o seu perímetro com 88,59 
metros lineares e uma área de 77,50 metros quadrados. 

119 

N.º: 034-07-2019 
Lorena Regiane 
Machado da 
Penha 
CPF: 038.932.813-
80 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 28 de Julho, nº 76, Centro, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-055-0076: medindo 5,56 metros 
de frente com a Rua 28 de Julho; pelos fundos medindo 5,56 metros com o terreno de 
Pedro Machado Dias; pelo lado direito medindo 35,00 metros limitando com o terreno 
de Francisco Nogueira Cruz; e pelo lado esquerdo medindo 35,00 metros limitando 
com o terreno de Raimunda Carneiro; fechando o seu perímetro com 81,12 metros 
lineares e uma área de 194,40 metros quadrados. 

120 

N.º: 035-07-2019  
Edson Santana 
Dos Santos 
CPF: 068.808.513-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Benedito Leite, n.º 650, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-045-0650: medindo 7,09 
metros de frente com a Rua Benedito Leite; pelos fundos medindo 7,20 metros 
limitando com o terreno de Denis Alves da Silva; pelo lado direito medindo 30,29 
metros limitando com o terreno de Iane Dias Nascimento; e pelo lado esquerdo 
medindo 30,25 metros limitando com o terreno de Maria Nilza Rodrigues de Oliveira; 
fechando o seu perímetro com 74,83 metros lineares e uma área de 218,47 metros 
quadrados. 

121 

N.º: 036-07-2019 
José Raimundo 
Silva dos Santos 
CPF: 613.199.733-
02 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05 nº 836, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-033-0836: medindo 
12,05 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 10,50 metros com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 31,45 metros limitando com o terreno de Maria 
Deusa Dias dos Santos; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 28,50 
metros limitando com o terreno de Ronaldo P. Santos, deflete 82º (oitenta e dois graus) 
para a esquerda medindo 1,60 metros, limitando com o terreno de Cristóvão 
Fernandes Carvalho, deflete 86º para a direita medindo 3,49 metros, ainda limitando 
com o mesmo; fechando o seu perímetro com 87,59 metros lineares e uma área de 
370,17 metros quadrados. 

122 

N.º: 037-07-2019  
Natividade 
Fernandes Da 
Silva 
CPF: 343.949.153-
68 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Bacuri, n.º 178, Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-003-0178: medindo 8,46 metros 
de frente com a Rua Bacuri; pelos fundos medindo 8,46 metros limitando com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 31,08 metros limitando com o terreno de Luzimar 
Fernandes da Silva; e pelo lado esquerdo medindo 31,10 metros limitando com quem 
de direito; fechando o seu perímetro com 79,10 metros lineares e uma área de 262,83 
metros quadrados. 

123 N.º: 038-07-2019  
Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Bacuri, n.º 154, Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-003-0154: medindo 10,00 metros 
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Luzimar 
Fernandes Da 
Silva 
CPF: 005.318.403-
36 
 

de frente com a Rua Bacuri; pelos fundos medindo 9,14 metros limitando com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 31,13 metros limitando com o terreno de Valdecy 
Torres Lírio; e pelo lado esquerdo medindo 31,08 metros limitando com o terreno de 
Natividade Fernandes da Silva; fechando o seu perímetro com 81,35 metros lineares 
e uma área de 297,54 metros quadrados. 

124 

N.º: 040-07-2019  
Thaylan Neves 
Saraiva 
CPF: 606.735.633-
32 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, n.º 924, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-017-0924: medindo 
25,00 metros de frente com a Rua 06; pelos fundos medindo 25,00 metros limitando 
com o terreno de Valdecy Torres de Lírio; pelo lado direito medindo 30,00 metros 
limitando com a Rua Santo Antônio; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros 
limitando com o terreno de Nilo Miranda Bezerra; fechando o seu perímetro com 
110,00 metros lineares e uma área de 750,00 metros quadrados. 

125 

N.º: 041-07-2019  
Juracy Francisca 
De Sousa Santos 
CPF: 638.078.903-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Luiz Jucá n.º 2998, Tangará, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 17-07-006-2998: medindo 10,00 
metros de frente com a Rua Luiz Jucá; pelos fundos medindo 14,32 metros limitando 
com o terreno de João Coelho; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 
25,00 metros limitando com o terreno de Suane de Sousa Santos, deflete 90º graus 
para esquerda, medindo 10 metros ainda limitando com o mesmo, deflete 90º graus 
para direita, medindo 40 metros limitando com a Rua Osório Medeiros; e pelo lado 
esquerdo medindo 67,26 metros limitando com o terreno de Emília Francisca de 
Sousa; fechando o seu perímetro com 166,57 metros lineares e uma área de 873,25 
metros quadrados. 

126 

N.º: 042-07-2019  
Suane De Sousa 
Santos 
CPF: 024.800.463-
89 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Luiz Jucá n.º 2988, Tangará, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 17-07-006-2988: medindo 10,00 
metros de frente com a Rua Luiz Jucá; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com o terreno de Juracy Francisca de Sousa Santos; pelo lado direito medindo 25,00 
metros limitando com a Rua Osório Medeiros; e pelo lado esquerdo medindo 25,00 
metros limitando com o terreno de Juracy Francisca de Sousa Santos; fechando o seu 
perímetro com 70,00 metros lineares e uma área de 249,10 metros quadrados. 

127 

N.º: 044-07-2019 
José De Jesus 
Alves 
CPF: 067.256.603-
63 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Ricardo Martins, n.º 660, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-033-0660: medindo 21,40 
metros de frente com a Rua Ricardo Martins; pelos fundos medindo 21,40 metros 
limitando com o terreno de Maria Enedina de Sousa; pelo lado direito medindo 11,00 
metros limitando com o terreno de Raimundo Falcão; e pelo lado esquerdo medindo 
11,58 metros limitando com o terreno de Aldo da Silva Machado; fechando o seu 
perímetro com 104,85 metros lineares e uma área de 530,31 metros quadrados. 

128 

N.º: 045-07-2019  
Vera Lúcia 
Sandes Fialho 
CPF: 475.280.283-
04 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Judas Tadeu, n.º 342 - Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-006-
0342: medindo 12,50 metros de frente com a Rua São Judas Tadeu; pelos fundos 
medindo da esquerda para direita: 6,20 metros limitando com o terreno de Suendey 
Rodrigues de Carvalho, seguindo pelo mesmo sentido medindo 6,60 metros limitando 
com o terreno de Deusine Campos de Sousa; pelo lado direito medindo 29,85 metros 
limitando com o terreno de Josinalva Carvalho do Nascimento; e pelo lado esquerdo 
medindo 29,45 metros limitando com o terreno de Elias Brandão Barbosa; fechando o 
seu perímetro com 84,60 metros lineares e uma área de 375,14 metros quadrados. 

129 

N.º: 056-07-2019  
Edilene De Sousa 
Silva 
CPF: 035.332.111-
77 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, n.º 742 - Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-004-0742: medindo 
13,40 metros de frente com a Rua 06; pelos fundos medindo 12,70 metros limitando 
com o terreno de Anísio; pelo lado direito medindo 31,01 metros limitando com o 
terreno de Jucelino Marques Gomes; e pelo lado esquerdo medindo 31,00 metros 
limitando com o terreno de Katia; fechando o seu perímetro com 88,11 metros lineares 
e uma área de 404,55 metros quadrados. 
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130 

N.º: 057-07-2019  
Mariza Alves 
Barros 
CPF: 099.021.077-
45 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
1914 – Alto da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-023-
1914: medindo 10,55 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos 
fundos medindo 7,64 metros limitando com o terreno de Maria Zulene Lopes Pereira; 
pelo lado direito medindo 39,22 metros com quem de direito; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos: 35,47 metros limitando com o terreno de Maria 
Nelma, seguindo pelo mesmo sentido medindo 5,00 metros limitando com Antônia 
Pereira Pinto Belizário; fechando o seu perímetro com 97,88 metros lineares e uma 
área de 356,66 metros quadrados. 

131 

N.º: 058-07-2019  
Nelito Sousa 
Mendes 
CPF: 856.400.853-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Travessa Brasil 2, n.º 58 – Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-017-0058: medindo 11,90 
metros de frente com a Travessa Brasil 2; pelos fundos medindo 11,90 metros 
limitando com o terreno de Nelito Sousa Mendes; pelo lado direito medindo 15,70 
metros com Nelito Sousa Mendes; e pelo lado esquerdo medindo 15,70 metros 
limitando com Jeovane da Silva Cruz; fechando o seu perímetro com 55,20 metros 
lineares e uma área de 186,78 metros quadrados. 

132 

N.º: 060-07-2019  
Leandro Rêgo 
Tavares 
CPF: 654.665.603-
59 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 07, n.º 984 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-022-0984: medindo 
17,50 metros de frente com a Rua 07; pelos fundos medindo da esquerda para direita: 
8,30 metros limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido medindo 
9,40 metros com quem de direito; pelo lado direito medindo 33,50 metros limitando 
com Paulo Alves do Maranhão; e pelo lado esquerdo medindo 32,20 metros limitando 
com Cícero Romão Vasconcelos da Silva; fechando o seu perímetro com 100,90 
metros lineares e uma área de 577,72 metros quadrados. 

133 

N.º: 061-07-2019  
Jucelino Marques 
Gomes 
CPF: 033.776.213-
93 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 06, n.º 754 - Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-004-0754: medindo 
7,50 metros de frente com a Rua 06; pelos fundos medindo da esquerda para direita: 
2,88 metros limitando com o terreno de Anísio, seguindo pelo mesmo sentido medindo 
4,62 metros limitando com o terreno de João Odolfo Medeiros Rêgo; pelo lado direito 
medindo 31,01 metros limitando com o terreno de Maria dos Santos Aguiar; e pelo lado 
esquerdo medindo 30,01 metros limitando com o terreno de Edilene Sousa Silva; 
fechando o seu perímetro com 77,02 metros lineares e uma área de 232,50 metros 
quadrados. 

134 

N.º: 064-07-2019  
Maria Da 
Conceição Lima 
Barbosa 
CPF: 522.491.663-
15 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Coelho Paredes, n.º 1334 – Alto 
da Colina, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 14-05-002-1334: 
medindo 6,38 metros de frente com a Rua Coelho Paredes; pelos fundos medindo 5,80 
metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 21,94 metros limitando 
com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 22,04 metros limitando com quem 
de direito; fechando o seu perímetro com 56,16 metros lineares e uma área de 133,91 
metros quadrados. 

135 

N.º: 065-07-2019 
Nadia Maia 
Coimbra 
CPF: 010.485.853-
28 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Tocantins, nº 168, Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-014-0168: medindo 14,50 metros 
de frente com a Rua Tocantins; pelos fundos medindo 15,01 metros com o terreno de 
Ronaldo Barbosa da Silva; pelo lado direito medindo 51,88 metros limitando com o 
terreno de Naiângela Maia Coimbra Carneiro; e pelo lado esquerdo medindo 50,00 
metros limitando com o terreno de Creude Alves da Silva; fechando o seu perímetro 
com 131,38 metros lineares e uma área de 744,08 metros quadrados. 

136 

N.º: 066-07-2019 
Ronaldo Barbosa 
da Silva 
CPF: 032.687.843-
21 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Tocantins, nº 150, Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-014-0150: pela frente medindo da 
esquerda para a direita 15,01 metros limitando o terreno de Nadia  Maia Coimbra, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 12,00 metros limitando com o terreno de 
Naiângela Maia Coimbra; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 10,00 
metros limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido medindo 9,75 
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metros limitando com quem de direito, deflete 165º (cento e sessenta e cinco graus) 
para a esquerda medindo 5,14 metros com quem de direito; pelo lado direito medindo 
16,65 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 10,35 
metros limitando com o terreno de Creude Alves da Silva; fechando o seu perímetro 
com 78,90 metros lineares e uma área de 342,29 metros quadrados. 

137 

N.º: 067-07-2019  
Marlene Cirqueira 
Da Silva 
CPF: 557.885.563-
68 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, n.º 191 - Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-005-0191: medindo 
12,50 metros de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 12,50 metros limitando 
com o terreno de Raimundo Nonato do Nascimento; pelo lado direito medindo 30,00 
metros limitando com o terreno de José Ribamar Nogueira dos Santos; e pelo lado 
esquerdo medindo 30,00 metros limitando com o terreno de Jurandir da Silva Oliveira; 
fechando o seu perímetro com 85,00 metros lineares e uma área de 375,00 metros 
quadrados. 

138 

N.º: 068-07-2019 
Maria Do 
Nascimento 
Barbosa 
CPF: 455.375.931-
49 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua do Caranha, n.º 350 - Caranha, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 14-07-004-0350: medindo 13,60 
metros de frente com a Rua do Caranha; pelos fundos medindo 14,20 metros limitando 
com o terreno de Evandro; pelo lado direito medindo 49,60 metros limitando com o 
terreno de Pedro Machado de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 48,60 metros 
limitando com o terreno de Celina de Sousa Santos; fechando o seu perímetro com 
126,00 metros lineares e uma área de 681,66 metros quadrados. 

139 

N.º: 069-07-2019 
Pedro Machado 
De Sousa 
CPF: 475.283.113-
91 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua do Caranha, n.º 364 - Caranha, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 14-07-004-0364: medindo 14,90 
metros de frente com a Rua do Caranha; pelos fundos medindo da direita para 
esquerda: 12,30 metros limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido 
medindo 2,00 metros limitando com o terreno de Evandro; pelo lado direito medindo 
da frente para os fundos: 46,40 metros limitando com o terreno de Délia, seguindo pelo 
mesmo sentido medindo 4,30 metros limitando com o terreno de Maria do Severino; e 
pelo lado esquerdo medindo 49,60 metros limitando com o terreno de Maria do 
Nascimento Barbosa; fechando o seu perímetro com 129,50 metros lineares e uma 
área de 731,25 metros quadrados. 

140 

N.º: 070-07-2019  
Josinalva 
Carvalho Do 
Nascimento 
CPF: 008.153.963-
09 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Judas Tadeu, n.º 354 - Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-006-
0354: medindo 8,00 metros de frente com a Rua São Judas Tadeu; pelos fundos 
medindo 8,00 metros limitando com o terreno de Deusine Campos de Sousa; pelo lado 
direito medindo 30,00 metros limitando com o terreno de James Dean Barbosa; e pelo 
lado esquerdo medindo 29,85 metros limitando com o terreno de Vera Lúcia Sandes 
Filho; fechando o seu perímetro com 75,86 metros lineares e uma área de 239,41 
metros quadrados. 

141 

N.º: 071-07-2019  
Valderez Oliveira 
Da Silva 
CPF: 840.789.951-
87 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Carajás, n.º 80 - Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-004-0080: 
medindo 9,80 metros de frente com a Rua Carajás; pelos fundos medindo 9,80 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 25,00 metros limitando com 
quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 25,00 metros limitando com o terreno 
de Maria do Socorro; fechando o seu perímetro com 69,60 metros lineares e uma área 
de 245,00 metros quadrados. 

142 

N.º: 072-07-2019  
Luciene De 
Carvalho Cunha 
CPF: 688.519.103-
59 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Ricardo Martins, n.º 762, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-032-0762: medindo 6,68 
metros de frente com a Rua Ricardo Martins; pelos fundos medindo 6,69 metros 
limitando com o terreno de Maria das Dores; pelo lado direito medindo 45,06 metros 
limitando com o terreno de Manoel Martins de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 
44,70 metros limitando com o terreno de Simone; fechando o seu perímetro com 
103,13 metros lineares e uma área de 299,69 metros quadrados. 
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143 

N.º: 073-07-2019  
Fábio Antônio 
Gomes Campos 
CPF: 399.284.701-
20 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 08, n.º 327 - Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-020-0327: medindo 
13,00 metros de frente com a Rua 08; pelos fundos medindo 13,00 metros limitando 
com o terreno de Lund Borges; pelo lado direito medindo 40,00 metros limitando com 
o terreno de Antônio Luís; e pelo lado esquerdo medindo 40,00 metros limitando com 
o terreno de Luciene Cirqueira da Silva; fechando o seu perímetro com 106,00 metros 
lineares e uma área de 520,00 metros quadrados. 

144 

N.º: 074-07-2019  
Maria Lídia Paulo 
CPF: 688.519.103-
59 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Gomes de Sousa, n.º 299, Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-077-0299: medindo 7,88 
metros de frente com a Rua Gomes de Sousa; pelos fundos medindo 9,42 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 31,17 metros limitando com 
o terreno de Domingos P. De Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 31,50 metros 
limitando com o terreno de Elcina Silva de Sousa; fechando o seu perímetro com 79,97 
metros lineares e uma área de 269,67 metros quadrados. 

145 

N.º: 075-07-2019  
Maria Da Gloria 
De Oliveira 
CPF: 522.510.393-
68 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Iracema, n.º 218, Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-013-0218: 
medindo 8,54 metros de frente com a Rua Iracema; pelos fundos medindo 9,30 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 25,19 metros limitando com 
o terreno de Francisca das Chagas Morais Noleto; e pelo lado esquerdo medindo 36,30 
metros limitando com o terreno de Antônio do Nascimento Oliveira; fechando o seu 
perímetro com 89,44 metros lineares e uma área de 305,98 metros quadrados. 

146 

N.º: 076-07-2019  
Francisca Das 
Chagas Morais 
Noleto 
CPF: 667.314.883-
72 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Iracema, n.º 226, Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-013-0226: 
medindo 7,86 metros de frente com a Rua Iracema; pelos fundos medindo 7,00 metros 
limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 22,50 metros limitando com 
o terreno de Maria Vilani Costa de Oliveira; e pelo lado esquerdo medindo 25,19 metros 
limitando com o terreno de Maria da Glória de Oliveira; fechando o seu perímetro com 
62,55 metros lineares e uma área de 175,30 metros quadrados. 

147 

N.º: 078-07-2019  
Naira Alves De 
Sousa 
CPF: 702.177.183-
53 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, n.º 615, Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-025-0615: medindo 
22,95 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 25,60 metros limitando 
com o terreno de Benedito Spindola; pelo lado direito medindo 31,30 metros limitando 
com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 29,60 metros limitando com o 
terreno de Adriele Ribeiro Ferreira; fechando o seu perímetro com 737,75 metros 
lineares e uma área de 109,44 metros quadrados. 

148 

N.º: 079-07-2019  
Raimunda 
Carvalho De 
Sousa 
CPF: 037.164.773-
83 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04, n.º 773 - Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-031-0773: medindo 
10,05 metros de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo 10,05 metros limitando 
com o terreno de Raimundo Nonato Carvalho de Sousa; pelo lado direito medindo 
25,02 metros limitando com o terreno de João Monteiro da Silva; e pelo lado esquerdo 
medindo 24,99 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
70,12 metros lineares e uma área de 250,08 metros quadrados. 

149 

N.º: 080-07-2019  
Raimundo Nonato 
Carvalho De 
Sousa 
CPF: 649.052.683-
20 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, n.º 68 - Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-031-0068: medindo 
10,05 metros de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 10,05 metros limitando 
com o terreno de Raimunda Carvalho de Sousa; pelo lado direito medindo 15,00 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 15,00 metros 
limitando com o terreno de João Monteiro da Silva; fechando o seu perímetro com 
50,10 metros lineares e uma área de 150,00 metros quadrados. 

150 N.º: 081-07-2019  
Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, n.º 
3030 – Cibrazém, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-004-3030: 
medindo 13,00 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos fundos 
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Elis Maria Do 
Nascimento 
Soares 
CPF: 563.517.983-
53 
 

medindo 13,11 metros limitando com o terreno de Valdirene dos Santos da Conceição; 
pelo lado direito medindo 47,80 metros limitando com o terreno de Maria de Nazaré 
Ribeiro; e pelo lado esquerdo medindo 47,00 metros limitando com o terreno de Tereza 
Mariano do Nascimento; fechando o seu perímetro com 120,91 metros lineares e uma 
área de 618,32 metros quadrados. 

151 

N.º: 082-07-2019  
Maria Vilani Costa 
De Oliveira 
CPF: 463.401.413-
34 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua José Wilson Lima de Sousa, n.º 
101 - Nova Carolina 1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-
05-013-0101: medindo 13,50 metros de frente com a Rua José Wilson Lima de Sousa; 
pelos fundos medindo 19,00 metros limitando com o terreno de Maria Vilani Costa de 
Oliveira; pelo lado direito medindo 22,80 metros limitando com o terreno de Deusivan 
Gomes da Cunha; e pelo lado esquerdo medindo 19,90 metros limitando com a Rua 
Iracema; fechando o seu perímetro com 75,20 metros lineares e uma área de 341,70 
metros quadrados. 

152 

N.º: 083-07-2019 
Noel Roberto da 
Silva Gomes 
CPF: 438.247.731-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Frei Romualdo, nº 537 - Brejinho, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-002-0537: medindo 10,00 
metros de frente com a Rua Frei Romualdo; pelos fundos medindo 10,00 metros 
limitando com o terreno de Maria de Nazaré dos Reis Silva; pelo lado direito medindo 
77,17 metros limitando com o terreno de Maria da Luz de Oliveira Brito; e pelo lado 
esquerdo medindo 78,50 metros limitando com o terreno de Rosa Maria Coimbra dos 
Santos; fechando o seu perímetro com 175,67 metros lineares e uma área de 775,08 
metros quadrados. 

153 

N.º: 084-07-2019 
Ana Maria 
Ferreira Ramos 
CPF: 755.533.503-
44 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua da Cerâmica, nº 1056 – Olaria, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 13-07-001-1056: medindo 6,75 
metros de frente com a Rua da Cerâmica; pelos fundos medindo 6,70 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 35,70 metros limitando com quem de 
direito; e pelo lado esquerdo medindo 35,70 metros limitando com quem de direito; 
fechando o seu perímetro com 84,85 metros lineares e uma área de 239,96 metros 
quadrados. 

154 

N.º: 085-07-2019 
Luzirene Chaves 
de Sousa 
CPF: 045.654.823-
80 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Rio de Janeiro, nº 37 - Brejinho, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-014-0037: medindo 10,00 
metros de frente com a Rua Rio de Janeiro; pelos fundos medindo 10,00 metros 
limitando com o terreno de Ronaldo Barbosa da Silva; pelo lado direito medindo da 
frente para os fundos: 10,10 metros limitando com o terreno de Luzia Barbosa da Silva, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 11,00 metros limitando com o terreno de 
Francisca Pereira dos Santos, seguindo pelo mesmo medindo 9,20 metros limitando 
com o terreno de Maria Raimunda Silva Lira Silva; e pelo lado esquerdo medindo 30,77 
metros limitando com o terreno de Cleude Chaves de Sousa; fechando o seu perímetro 
com 81,06 metros lineares e uma área de 304,44 metros quadrados. 

155 

Nº. 091-07-2019  
Maria Vilani Costa 
De Oliveira 
CPF: 463.401.413-
34 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Iracema, n.º 236 - Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-013-0236: 
medindo 11,30 metros de frente com a Rua Iracema; pelos fundos medindo 12,60 
metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 19,00 metros limitando 
com o terreno de Maria Vilani Costa de Oliveira; e pelo lado esquerdo medindo 22,50 
metros limitando com o terreno de Francisca das Chagas Morais Noleto; fechando o 
seu perímetro com 65,34 metros lineares e uma área de 243,33 metros quadrados. 

156 

N.º: 092-07-2019 
Alcides Bezerra 
Vidal 
CPF: 188.657.631-
91 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Rio de Janeiro, nº 51 - Brejinho, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-014-0051: medindo 11,00 
metros de frente com a Rua Rio de Janeiro; pelos fundos medindo 10,50 metros 
limitando com o terreno de Francisca Arcelino da Silva Carvalho; pelo lado direito 
medindo 21,00 metros limitando com o terreno de Cleude Chaves de Sousa; e pelo 
lado esquerdo medindo 23,50 metros limitando com quem de direito; fechando o seu 
perímetro com 66,00 metros lineares e uma área de 237,10 metros quadrados. 
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157 

N.º: 093-07-2019  
Rondinele Martins 
Soares 
CPF: 040.742.233-
17 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua sem denominação com acesso a 
BR-010, sentido Estreito, nº 245 – Alto de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 08-05-007-0245: medindo 15,00 metros de frente com a Rua sem 
denominação; pelos fundos medindo 15,00 metros limitando com o terreno de Antônio 
Pereira Soares; pelo lado direito medindo 35,00 metros limitando com o terreno de 
Antônio Pereira Soares; e pelo lado esquerdo medindo 35,00 metros limitando com o 
terreno de Lucas Martins Soares; fechando o seu perímetro com 135,00 metros 
lineares e uma área de 523,25 metros quadrados. 

158 

N.º: 098-07-2019 
Gilsimar Santos 
da Silva 
CPF: 017.145.073-
60 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, nº 844, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-033-0844: medindo 
7,29 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 5,34 metros com quem de 
direito; pelo lado direito medindo 33,25 metros limitando com quem de direito; e pelo 
lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 10,32 metros limitando com o terreno 
de Maria Deusa Dias dos Santos, deflete 90º (noventa graus) para esquerda medindo 
2,40 metros, deflete 89º para a direita medindo 21,30 metros ainda limitando com o 
mesmo; fechando o seu perímetro com 103,65 metros lineares e uma área de 213,10 
metros quadrados. 

159 

N.º: 099-07-2019 
Maria Deusa Dias 
dos Santos 
CPF: 659.132.563-
87 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, nº 842, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-033-0842: medindo 
3,26 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 5,50 metros com quem de 
direito; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 10,32 metros limitando com 
o terreno de Gilsimar Santos da Silva, deflete 90º (noventa graus) para esquerda 
medindo 2,40 metros, deflete 89º para a direita medindo 21,30 metros ainda limitando 
com o mesmo; e pelo lado esquerdo medindo 30,95 metros limitando com o terreno 
de José Raimundo Silva dos Santos; fechando o seu perímetro com 73,73 metros 
lineares e uma área de 156,08 metros quadrados. 

160 

N.º: 100-07-2019 
Iara Gallo 
CPF: 026.041.708-
41 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil nº 1.754, Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-018-1754: medindo 22,50 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 
10,00 metros com o terreno de Tomé Soares, segue pelo mesmo sentido medindo 
12,50 metros com quem de direito; pelo lado direito medindo 33,01 metros limitando 
com o terreno de Raimundo Valadares; e pelo lado esquerdo medindo 29,60 metros 
limitando com o terreno de Márcio; fechando o seu perímetro com 107,61 metros 
lineares e uma área de 702,58 metros quadrados. 

161 

N.º: 101-07-2019 
Ane Caroline 
Alves dos Santos 
CPF: 089.589.009-
70 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Diógenes Japiassú, nº 1171 - 
Ticoncá, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 03-07-002-1171: medindo 
6,30 metros de frente com a Rua Diógenes Japiassú; pelos fundos medindo 7,00 
metros limitando com o terreno do Aeroporto do Ticoncá; pelo lado direito medindo 
23,06 metros limitando com o terreno de Clores Alves dos Santos; e pelo lado 
esquerdo medindo 22,00 metros limitando com o terreno de Océlia Cunha Almeida; 
fechando o seu perímetro com 58,36 metros lineares e uma área de 149,29 metros 
quadrados. 

162 

N.º: 102-07-2019 
Marcelo Sousa 
Rocha 
CPF: 029.005.963-
19 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua sem denominação, anexo à Rua 
Duque de Caxias, nº 85 - Brejinho, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
02-07-012-0085: medindo 10,00 metros de frente com a Rua sem denominação; pelos 
fundos medindo 10,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 
30,00 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 
metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 80,00 metros 
lineares e uma área de 300,00 metros quadrados. 

163 
N.º: 103-07-2019 
Ana Hilda Alves 
de Holanda 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Gabriel, nº 91, Nova Carolina 
2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-006-0091: 
medindo 15,00 metros de frente com a Rua São Gabriel; pelos fundos medindo 15,00 
metros com o terreno de Julimar Conceição Barreto; pelo lado direito medindo 25,00 
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CPF: 253.536.753-
04 
 

metros limitando com o terreno de Adilson de Sousa Silva; e pelo lado esquerdo 
medindo 25,00 metros limitando com o terreno de Antônio Santana de Castro; 
fechando o seu perímetro com 80,00 metros lineares e uma área de 375,00 metros 
quadrados. 

164 

N.º: 104-07-2019 
Kryslayne de 
Araújo Guedes 
CPF: 019.826.611-
19 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Adalberto Ribeiro, nº 442, 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-08-051-0442: medindo 
7,08 metros de frente com a Avenida Adalberto Ribeiro; pelos fundos medindo 4,50 
metros com o terreno de Enedina Milhomem; pelo lado direito medindo da frente para 
os fundos: 7,73 metros limitando com o terreno de Idejacson Rodrigues de Miranda, 
deflete 172º (cento e setenta e dois graus) para esquerda medindo 25,39 metros ainda 
limitando com o mesmo; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos: 5,30 
metros limitando com o terreno de Manoel Moreira Evangelista, deflete 172º para a 
esquerda medindo 29,31 metros ainda limitando com o mesmo; fechando o seu 
perímetro com 79,30 metros lineares e uma área de 191,29 metros quadrados. 

165 

N.º: 105-07-2019 
Anesian de 
Holanda Lima 
CPF: 625.577.423-
68 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Marta Rocha, nº 68 – Brejinho, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-029-0069: medindo 9,60 
metros de frente com a Rua Marta Rocha; pelos fundos medindo da direita para 
esquerda: 7,60 metros com o terreno do Município, segue pelo mesmo sentido 
medindo 2,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 20,00 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 20,00 metros 
limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 59,20 metros lineares e 
uma área de 191,95 metros quadrados. 

166 

N.º: 106-07-2019 
Raimunda de 
Cirqueira Costa 
CPF: 014.115.073-
47 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Menino Jesus de Praga, nº 177 - 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-024-0177: 
medindo 7,70 metros de frente com a Rua Menino Jesus de Praga; pelos fundos 
medindo 6,85 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 42,55 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 39,45 metros 
limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 96,55 metros lineares e 
uma área de 282,23 metros quadrados. 

167 

N.º: 107-07-2019 
Petronília Ferreira 
da Rocha 
CPF: 853.033.997-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Governador Luís Rocha, nº 781 - 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-025-0781: 
medindo 16,00 metros de frente com a Rua Governador Luís Rocha; pelos fundos 
medindo 16,00 metros limitando com o terreno de Pedro Dias da Luz; pelo lado direito 
medindo 31,00 metros limitando com o terreno de Carlos André Lima de Sousa; e pelo 
lado esquerdo medindo 31,00 metros limitando com o terreno de Iranízio Ferreira da 
Luz; fechando o seu perímetro com 94,00 metros lineares e uma área de 493,66 
metros quadrados. 

168 

N.º: 108-07-2019 
Maria Das Graças 
Queiroz Alves 
CPF: 389.218.041-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Lídia de Castro, nº 200 – 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-025-0200: 
medindo 12,00 metros de frente com a Rua Lígia de Castro; pelos fundos medindo 
12,00 metros limitando com o terreno de Junta de Missões Nacionais; pelo lado direito 
medindo 34,97 metros limitando com o terreno de Deusenira Alves Feitosa; e pelo lado 
esquerdo medindo 38,00 metros limitando com o terreno de Neuton Coelho dos Reis 
Filho; fechando o seu perímetro com 96,97 metros lineares e uma área de 419,18 
metros quadrados. 

169 

N.º: 109-07-2019 
Dinalva Alves da 
Silva 
CPF: 029.919.051-
07 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Pedro Rodrigues, nº 256 – 
Vitorino Freire, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 24-07-004-0256: 
medindo 16,20 metros de frente com a Rua Pedro Rodrigues; pelos fundos medindo 
da esquerda para direita: 12,30 metros limitando com quem de direito, segue pelo 
mesmo sentido medindo 12,40 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito 
medindo 48,20 metros limitando com o terreno de Antônio do Nascimento Silva; e pelo 
lado esquerdo medindo 53,30 metros limitando com o terreno de Pedro Iran Pereira 
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do Espírito Santo; fechando o seu perímetro com 142,40 metros lineares e uma área 
de 1.021,11 metros quadrados. 

170 

N.º: 110-07-2019  
Naiângela Maia 
Coimbra Carneiro 
CPF: 613.599.503-
03 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Tocantins, nº 152, Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-014-0152: medindo 10,00 metros 
de frente com a Rua Tocantins; pelos fundos medindo 12,00 metros com o terreno de 
Ronaldo Barbosa da Silva; pelo lado direito medindo 53,13 metros limitando com o 
terreno de Francisca Arcelino da Silva Carvalho; e pelo lado esquerdo medindo 51,88 
metros limitando com o terreno de Nádia Maia Coimbra; fechando o seu perímetro com 
127,01 metros lineares e uma área de 573,73 metros quadrados. 

171 

N.º: 111-07-2019 
Diene Moura da 
Silva Alves 
CPF: 064.524.013-
35 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Caramuru, nº 325 – Nova Carolina 
1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-016-0352: 
medindo 10,00 metros de frente com a Rua Caramuru; pelos fundos medindo 10,00 
metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 25,00 metros limitando 
com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 25,00 metros limitando com quem 
de direito; fechando o seu perímetro com 70,00 metros lineares e uma área de 250,00 
metros quadrados. 

172 

N.º: 112-07-2019  
Valquíria Rego de 
Sá 
CPF: 620.786.743-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 02, nº 247 – Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-027-0247: medindo 
11,03 metros de frente com a Rua 02; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 
6,20 metros limitando com o terreno de Domingas Lima Galvão, seguindo pelo mesmo 
sentido medindo 5,30 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 
25,50 metros limitando com o terreno de Silvano Azevedo Carvalho; e pelo lado 
esquerdo medindo 25,20 metros limitando com quem de direito; fechando o seu 
perímetro com 73,23 metros lineares e uma área de 284,90 metros quadrados. 

173 

N.º: 113-07-2019  
José Raimundo 
Gomes Pinheiro 
CPF: 188.680.611-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua da Palma, nº 163, Brejinho, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-07-004-0163: medindo 14,72 metros 
de frente com a Rua da Palma; pelos fundos medindo 8,90 metros limitando com a 
Rua do Alemão; pelo lado direito medindo 26,75 metros limitando com o terreno de 
Eva Vieira Rocha; e pelo lado esquerdo medindo 22,40 metros limitando com o terreno 
de Maria de Lourdes Miranda da Silva; fechando o seu perímetro com 72,88 metros 
lineares e uma área de 281,70 metros quadrados. 

174 

N.º: 114-07-2019 
Josemar Soares 
da Costa 
CPF: 045.243.243-
05 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Adalberto Ribeiro, nº 345 - Olaria, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 13-07-005-0345: medindo 15,00 
metros de frente com a Rua Adalberto Ribeiro; pelos fundos medindo 10,00 metros 
limitando com o terreno de César Ferreira Lima; pelo lado direito medindo 49,00 metros 
limitando com o terreno de José Iran Gomes dos Santos; e pelo lado esquerdo 
medindo 49,00 metros limitando com o terreno de Antônio Fernandes dos Santos; 
fechando o seu perímetro com 123,00 metros lineares e uma área de 609,42 metros 
quadrados. 

175 

N.º: 116-07-2019 
Gizela da 
Conceição 
Beckman 
CPF: 689.376.793-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Governador Luís Rocha, nº 811 - 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-025-0811: 
medindo 14,50 metros de frente com a Rua Governador Luís Rocha; pelos fundos 
medindo 29,05 metros limitando com o terreno de Pedro Dias da Luz; pelo lado direito 
medindo 25,20 metros limitando com o terreno de Iranízio Ferreira da Luz; e pelo lado 
esquerdo medindo 11,50 metros limitando com a Rua Lídia Cardoso Natividade; 
fechando o seu perímetro com 80,25 metros lineares e uma área de 348,21 metros 
quadrados. 

176 

N.º: 118-07-2019  
José Martins da 
Silva 
CPF: 522.501.643-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua sem denominação com acesso a 
BR-010, sentido Estreito, nº 277 – Alto de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 08-05-007-0277: medindo 15,00 metros de frente com a Rua sem 
denominação; pelos fundos medindo 15,00 metros limitando com o terreno de Antônio 
Pereira Soares; pelo lado direito medindo 35,00 metros limitando com o terreno de 
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 Lucas Martins Soares; e pelo lado esquerdo medindo 35,00 metros limitando com o 
terreno de Deraldo Lopes Pinto Filho; fechando o seu perímetro com 135,00 metros 
lineares e uma área de 523,25 metros quadrados. 

177 

N.º: 119-07-2019  
Lucas Martins 
Soares 
CPF: 040.742.213-
73 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua sem denominação com acesso a 
BR-010, sentido Estreito, nº 261 – Alto de Sousa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 08-05-007-0261: medindo 15,00 metros de frente com a Rua sem 
denominação; pelos fundos medindo 15,00 metros limitando com o terreno de Antônio 
Pereira Soares; pelo lado direito medindo 35,00 metros limitando com o terreno de 
Rondineli Martins Soares; e pelo lado esquerdo medindo 35,00 metros limitando com 
o terreno de José Martins da Silva; fechando o seu perímetro com 135,00 metros 
lineares e uma área de 523,25 metros quadrados. 

178 

N.º: 124-07-2019 
Luis Guilherme 
Oliveira Miranda 
CPF: 074.464.513-
19 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Tupi, nº 350 – Nova Carolina 1ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-004-0350: medindo 
8,50 metros de frente com a Tupi; pelos fundos medindo 8,50 metros limitando com 
quem de direito; pelo lado direito medindo 10,10 metros limitando com quem de direito; 
e pelo lado esquerdo medindo 10,30 metros limitando com quem de direito; fechando 
o seu perímetro com 37,80 metros lineares e uma área de 86,65 metros quadrados. 

179 

N.º: 125-07-2019 
Anna Gabriela 
Brandão França 
CPF: 051.247.873-
25 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 01, nº 400 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-009-0400: medindo 
17,90 metros de frente com a Rua 01; pelos fundos medindo 18,00 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 29,41 metros limitando com quem de 
direito; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros limitando com Rua São Tomaz de 
Aquino; fechando o seu perímetro com 95,31 metros lineares e uma área de 532,79 
metros quadrados. 

180 

N.º: 126-07-2019 
Clores Alves dos 
Santos 
CPF: 621.689.083-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Diógenes Japiassú, nº 1179 - 
Ticoncá, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 03-07-002-1179: medindo 
5,33 metros de frente com a Rua Diógenes Japiuassú; pelos fundos medindo 7,69 
metros limitando com o terreno do Aeroporto do Ticoncá; pelo lado direito medindo 
24,27 metros limitando com o terreno de Balbina Alves da Conceição; e pelo lado 
esquerdo medindo 23,06 metros limitando com o terreno de Ane Caroline Alves dos 
Santos; fechando o seu perímetro com 65,68 metros lineares e uma área de 152,70 
metros quadrados. 

181 

N.º: 131-07-2019 
Altina Maria da 
Conceição de 
Brito 
CPF: 100.832.863-
49 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Luíz Jucá, nº 2945 - Tangará, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 17-07-012-2945: medindo 22,60 
metros de frente com a Rua Luíz Jucá; pelos fundos medindo 16,10 metros limitando 
com o terreno de José Ribamar; pelo lado direito medindo 36 metros limitando com o 
terreno de Antônio Pereira; e pelo lado esquerdo medindo 36,00 metros limitando com 
a Rua Benvinda Rezende Pessoa; fechando o seu perímetro com 110,70 metros 
lineares e uma área de 691,65 metros quadrados. 

182 

N.º: 132-07-2019 
Pedro Lopes do 
Nascimento 
CPF: 044.129.903-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São José, nº 123 – Alto da Colina, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-011-0123: medindo 11,30 
metros de frente com a Rua São José; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 
3,00 metros limitando com o terreno do Município, seguindo pelo mesmo medindo 7,40 
metros com o terreno de Antônio de Pádua do Nascimento; pelo lado direito medindo 
29,10 metros limitando com o terreno do Município; e pelo lado esquerdo medindo 
29,50 metros limitando com o terreno de Associação Agroextrativista de Pequenos 
Produtores de Carolina; fechando o seu perímetro com 80,30 metros lineares e uma 
área de 316,01 metros quadrados. 

183 
N.º: 133-07-2019  
Raimundo Nonato 
Costa 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Rafael, n.º 367 - Nova 
Carolina 2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-016-
0367: medindo 9,85 metros de frente com a Rua São Rafael; pelos fundos medindo 
10,00 metros limitando com o terreno do Município; pelo lado direito medindo 47,85 
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CPF: 505.600.503-
72 

metros limitando com o terreno de Maria do Amparo Pereira da Silva; e pelo lado 
esquerdo medindo 48,30 metros limitando com o terreno de Maria José da Silva Brito; 
fechando o seu perímetro com 116,00 metros lineares e uma área de 476,24 metros 
quadrados. 

184 

N.º: 134-07-2019  
Debora Cunha De 
Sousa 
CPF: 625.350.613-
49 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua José Wilson Lima de Sousa, n.º 
64 - Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-001-0064: 
medindo 15,90 metros de frente com a Rua José Wilson Lima de Sousa; pelos fundos 
medindo 14,70 metros limitando com o terreno de José Roberto da Silva; pelo lado 
direito medindo da frente para os fundos: medindo 36,00 metros limitando com o 
terreno de Diego Cunha de Sousa, deflete 165º graus para a esquerda medindo 3,20 
metros ainda limitando com o mesmo; e pelo lado esquerdo medindo da frente para os 
fundos: medindo 20,10 metros limitando com o terreno de Domingos Pereira de 
Assunção, deflete 175º graus para a esquerda medindo 23,70 metros ainda limitando 
com o mesmo; fechando o seu perímetro com 113,60 metros lineares e uma área de 
630,11 metros quadrados. 

185 

N.º: 135-07-2019 
Rogério Gama 
Bezerra 
CPF: 033.615.143-
80 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Carajás, nº 879 - Sucupira, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-018-0879: medindo 10,00 metros 
de frente com a Rua Carajás; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando com o 
terreno de Ana Paula Gomes da Silva; pelo lado direito medindo 29,00 metros limitando 
com o terreno de Nélio Gonçalves dos Santos; e pelo lado esquerdo medindo 29,00 
metros limitando com o terreno de Raimundo dos Santos Correia; fechando o seu 
perímetro com 78,00 metros lineares e uma área de 289,96 metros quadrados. 

186 

N.º: 136-07-2019 
Haroldo Aquino 
Noleto 
CPF: 068.241.371-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Diógenes Gonçalves, nº 320 - 
Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-003-0320: medindo 
17,60 metros de frente com a Rua Diógenes Gonçalves; pelos fundos medindo 18,00 
metros limitando com o terreno de Maria do Amparo Rocha Duarte Sales; pelo lado 
direito medindo 64,90 metros limitando com o terreno de Alacides Barbosa Barros; e 
pelo lado esquerdo medindo da frente para os fundos:  17,35 metros limitando com o 
terreno de Maria das Graças Costa Pinheiro, deste segue pelo mesmo sentido 
medindo 4,20 metros limitando com o terreno de José Pinto Mourão, deste segue pelo 
mesmo medindo 10,78 metros limitando com o terreno de João Araújo da Silva, deste 
segue pelo mesmo medindo 32,66 metros com o terreno de  Maria do Amparo Rocha 
Duarte Sales; fechando o seu perímetro com 165,50 metros lineares e uma área de 
1.154,73 metros quadrados. 

187 

N.º: 137-07-2019 
Cassilda 
Rodrigues De 
Carvalho 
CPF: 336.387.303-
44 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, n.º 839, Nova Carolina 3ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-006-0839: medindo 
14,690 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo da direita para esquerda 
1,70 metros limitando com o terreno de Deusine Campos de Sousa, seguindo pelo 
mesmo sentido medindo 13,59 metros limitando com o terreno de Fábio de Sousa 
Brandão; pelo lado direito medindo 30,15 metros limitando com o terreno de Suendey 
Rodrigues de Carvalho; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros limitando com o 
terreno de Joana Barros Maranhão; fechando o seu perímetro com 90,34 metros 
lineares e uma área de 453,57  metros quadrados. 

188 

N.º: 138-07-2019 
Jaime Borges 
Gama 
CPF: 063.671.433-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na 02, nº 146 – Vitorino Freire, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 24-07-004-0146: medindo 8,00 metros 
de frente com a Rua São 02; pelos fundos medindo 7,90 metros limitando com quem 
de direito; pelo lado direito medindo da frente para os fundos: 22,90 metros limitando 
com quem de direito, seguindo pelo mesmo sentido medindo 9,70 metros com quem 
de direito, seguindo pelo mesmo medindo 6,50 metros com quem de direito, seguindo 
pelo mesmo medindo 5,50 metros com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 
44,10 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 104,60 
metros lineares e uma área de 352,08 metros quadrados. 
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189 

N.º: 140-07-2019 
Elizabete Santos 
de Sousa 
CPF: 828.758.713-
15 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Gabriel, nº 259 – Nova 
Carolina 2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-004-
0259: medindo 15,30 metros de frente com a Rua São Gabriel; pelos fundos medindo 
15,30 metros limitando com o terreno de Cleonice Alves Moura; pelo lado direito 
medindo 13,00 metros limitando com o terreno de José Espíndola de Souza; e pelo 
lado esquerdo medindo 13,00 metros limitando com o terreno de José Espíndola de 
Souza; fechando o seu perímetro com 56,60 metros lineares e uma área de 198,74 
metros quadrados. 

190 

N.º: 141-07-2019 
André Inácio 
Montel 
CPF: 035.467.183-
99 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Dom Marcelino nº 380 - Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-010-0380: medindo 21,54 
metros de frente com a Rua Dom Marcelino; pelos fundos medindo 23,29 metros 
limitando com o terreno de Lund Antonio Borges; pelo lado direito medindo 13,40 
metros limitando com o terreno de Conceição Cortez de Souza; e pelo lado esquerdo 
medindo 20,47 metros limitando com a Rua sem denominação na lateral do Cemitério 
Central; fechando o seu perímetro com 78,70 metros lineares e uma área de 369,36 
metros quadrados. 

191 

N.º: 142-07-2019 
Maria Do Socorro 
Santos De Sousa 
CPF: 000.505.333-
12 

Um terreno de sesmarias municipais situado na BR-010, LT. 3627 – Alto de Sousa 
(Chácara Vargem Limpa), nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-
006-3627: medindo 10,00 metros de frente com a BR-010; pelos fundos medindo 10,00 
metros limitando com o terreno de Antônio Pereira Soares; pelo lado direito medindo 
70,00 metros limitando com o terreno de Valdecy Torres de Lírio; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos 40,00 metros limitando com o terreno de Roseane 
da Silva Fernandes, seguindo pelo mesmo medindo 30,00 metros limitando com o 
terreno de Antônio Pereira Soares; fechando o seu perímetro com 160,00 metros 
lineares e uma área de 700,00 metros quadrados. 

192 

N.º: 146-07-2019 
João Costa 
Miranda 
CPF: 097.028.491-
87 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Governador Luís Rocha, nº 1058 
– Vitorino Freire, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 24-07-006-1058: 
medindo 9,50 metros de frente com a Rua Governador Luís Rocha; pelos fundos 
medindo 9,50 metros limitando com o terreno dos herdeiros de Daniel Honorato da 
Silva; pelo lado direito medindo 58,00 metros limitando com o terreno de Maria Amélia 
Mota Pinto; e pelo lado esquerdo medindo 58,00 metros limitando com o terreno de 
Jaciane de Sousa Silva; fechando o seu perímetro com 135,00 metros lineares e uma 
área de 550,50 metros quadrados. 

193 

N.º: 147-07-2019 
Marcelo Menezes 
de Araújo 
CPF: 063.353.543-
57 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua do Barreiro, nº 47 - Caranha, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 14-07-008-0047: medindo 11,00 
metros de frente com a Rua do Barreiro; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 25,00 metros limitando com o terreno 
de Furtuosa Lopes da Rocha; e pelo lado esquerdo medindo 25,02 metros limitando 
com quem de direito; fechando o seu perímetro com 71,02 metros lineares e uma área 
de 262,50 metros quadrados. 

194 

N.º: 160-07-2019 
Cleidiane de 
Moraes Miranda 
CPF: 051.686.823-
32 

Um terreno de sesmarias municipais situado na BR-010, nº 1221 - Cibrazém, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-001-1221: medindo 23,70 metros 
de frente com a BR-010; pelos fundos medindo 28,00 metros limitando com o terreno 
de Dorcílio João Francesquet; pelo lado direito medindo 58,30 metros limitando com o 
terreno de Ana Maria Feitosa de Sousa; e pelo lado esquerdo medindo da frente para 
os fundos: 18,50 metros limitando com o terreno de Marluce Sandes dos Santos, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 10,50 metros limitando com o terreno de 
Antônio Melo dos Santos, seguindo pelo mesmo medindo 14,30 metros limitando com 
o terreno de Doraci Bezerra dos Santos, seguindo pelo mesmo medindo 10,60 metros 
limitando com o terreno de Alana da Silva Dias, seguindo pelo mesmo medindo 5,80 
metros limitando com o terreno de Benta de Sousa Guimarães; fechando o seu 
perímetro com 169,70 metros lineares e uma área de 1.521,71 metros quadrados. 
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195 

N.º: 161-07-2019 
João José da 
Silva Filho 
CPF: 313.622.901-
06 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Dr. Cosme Coelho, nº 1016 - 
Ticoncá, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 03-07-003-1016: medindo 
12,03 metros de frente com a Rua Dr. Cosme Coelho; pelos fundos medindo 10,05 
metros limitando com o terreno de Giovane; pelo lado direito medindo 35,85 metros 
limitando com o terreno de Sueli; e pelo lado esquerdo medindo 35,30 metros limitando 
com espólio de Antônia; fechando o seu perímetro com 93,20 metros lineares e uma 
área de 390,99 metros quadrados. 

196 

N.º: 163-07-2019 
Bianca Santos 
Viana 
CPF: 083.723.873-
03 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Benedito Leite, nº 672 - Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-045-0672: De frente, 
medindo da esquerda para a direita: 10,80 metros e mais uma área chanfrada medindo 
5,40 metros limitando com a Rua Benedito Leite; pelos fundos medindo 1,00 metros 
limitando com o terreno de Denis Alves Pereira; pelo lado direito medindo 32,00 metros 
limitando com a Rua Princesa Isabel; e pelo lado esquerdo medindo 30,22 metros 
limitando com o terreno de Iane Dias Nascimento; fechando o seu perímetro com 79,42 
metros lineares e uma área de 261,13 metros quadrados. 

197 

N.º: 164-07-2019 
Genilson Pereira 
dos Santos 
CPF: 034.212.673-
32 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua da Subestação, nº 489 - 
Cibrazém, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 07-06-001-0489: 
medindo 16,00 metros de frente com a Rua da Subestação; pelos fundos medindo 
11,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 14,63 metros 
limitando com o terreno de Rosivania Pereira Matos; e pelo lado esquerdo medindo 
27,30 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 68,93 
metros lineares e uma área de 248,12 metros quadrados. 

198 

N.º: 165-07-2019 
Roseane da Silva 
Fernandes 
CPF: 048.014.513-
06 

Um terreno de sesmarias municipais situado na BR-010, Lt. 3673 – Alto de Sousa 
(Chácara Vargem Limpa), nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 08-05-
006-3637: medindo 35,00 metros de frente com a BR-010; pelos fundos medindo 35,00 
metros limitando com o terreno de Antônio Pereira Soares; pelo lado direito medindo 
40,00 metros limitando com o terreno de Maria do Socorro Santos de Sousa; e pelo 
lado esquerdo medindo 40,00 metros limitando com o terreno de Pedro Iran Pereira 
do Espírito Santo; fechando o seu perímetro com 150,00 metros lineares e uma área 
de 1.400,00 metros quadrados. 

199 

N.º: 166-07-2019 
Romildo Alves 
dos Santos 
Queiroz 
CPF: 715.773.603-
97 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Frederico Martins, nº 2075 – 
Nova Carolina 1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-
013-2075: medindo 8,24 metros de frente com a Avenida Frederico Martins; pelos 
fundos medindo 9,40 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 
30,02 metros limitando com o terreno de Docina Pinheiro Pinto; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos 15,30 metros, deflete 90 graus para a direita 
medindo 0,62 metros, deflete 90 graus para a esquerda medindo 14,90 limitando com 
a Avenida José Wilson Lima de Sousa; fechando o seu perímetro com 78,48 metros 
lineares e uma área de 264,87 metros quadrados. 

200 

N.º: 167-07-2019 
Sergio Naziozenio 
da Silva 
CPF: 002.155.433-
19 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 05, nº 672 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-025-0593: medindo 
13,80 metros de frente com a Rua 05; pelos fundos medindo 14,16 metros limitando 
com o terreno de Daniel Fernandes; pelo lado direito medindo 31,30 metros limitando 
com o terreno de Edvan Natividade dos Santos; e pelo lado esquerdo medindo 31,18 
metros limitando com o terreno de Naira Alves de Sousa; fechando o seu perímetro 
com 90,44 metros lineares e uma área de 436,09 metros quadrados. 

201 

N.º: 168-07-2019 
Marines da Silva 
CPF: 036.273.543-
38 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Governador Luís Rocha, nº 394 
– Olaria, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 13-07-004-0394: medindo 
15,80 metros de frente com a Rua Governador Luís Rocha; pelos fundos medindo 
15,86 metros limitando com a Rua Travessa do Petróleo; pelo lado direito medindo 
3,95 metros limitando com a Rua Travessa do Petróleo; e pelo lado esquerdo medindo 
8,81 metros limitando com o terreno de Ana Maria Braga Nogueira; fechando o seu 
perímetro com 44,42 metros lineares e uma área de 99,10 metros quadrados. 
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202 

N.º: 170-07-2019 
Leonardo da Silva 
Machado 
CPF: 836.093.933-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Américo Gomes, nº 688 – 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-014-0688: 
medindo 9,50 metros de frente com a Rua Américo Gomes; pelos fundos medindo da 
direita para esquerda: 3,40 metros limitando com quem de direito, seguindo pelo 
mesmo medindo 6,90 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 
25,00 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo da frente 
para os fundos: 21,90 metros limitando com quem de direito, seguindo pelo mesmo 
medindo  3,10 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
69,80 metros lineares e uma área de 247,48 metros quadrados. 

203 

N.º: 171-07-2019 
Ana Júlia de 
Sousa Mendes 
CPF: 662.078.943-
91 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, nº 375 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-010-0375: medindo 
12,00 metros de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 12,00 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 27,00 metros limitando com o terreno 
de José Maria Castanha Siqueira; e pelo lado esquerdo medindo 27,00 metros 
limitando com o terreno de Renato da Silva Oliveira; fechando o seu perímetro com 
78,00 metros lineares e uma área de 323,84 metros quadrados. 

204 

N.º: 172-07-2019 
Raimundo 
Vasconcelos da 
Silva 
CPF: 035.979.281-
29 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Adalberto Ribeiro, nº 351 – Olaria, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 13-07-006-0351: medindo 13,80 
metros de frente com a Rua Adalberto Ribeiro; pelos fundos medindo 7,00 metros 
limitando com o terreno de Pedro Iran Pereira do Espírito Santo; pelo lado direito 
medindo 93,30 metros limitando com o terreno de Domingos Francisco da Conceição; 
e pelo lado esquerdo medindo 95,50 metros limitando com o terreno de Maria Teodoro 
da Fonseca Araújo; fechando o seu perímetro com 209,60 metros lineares e uma área 
de 965,63 metros quadrados. 

205 

N.º: 173-07-2019 
Cleude Chaves de 
Sousa 
CPF: 060.829.813-
16 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Rio de Janeiro, nº 47 – Brejinho, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 02-06-014-0047: medindo 8,52 
metros de frente com a Rua Rio de Janeiro; pelos fundos medindo 6,65 metros 
limitando com o terreno de Ronaldo Barbosa da Silva; pelo lado direito medindo 30,77 
metros limitando com o terreno de Luzirene Chaves de Sousa; e pelo lado esquerdo 
medindo da frente para os fundos: 21,00 metros limitando com o terreno de Alcides 
Bezerra Vidal, seguindo pelo mesmo 10,10 metros limitando com o terreno de 
Francisca Arcelino da Silva Carvalho; fechando o seu perímetro com 77,03 metros 
lineares e uma área de 232,21 metros quadrados. 

206 

N.º: 174-07-2019 
Silvino Azevedo 
de Carvalho 
CPF: 283.080.003-
63 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Judas Tadeu, nº 187 – Nova 
Carolina 2ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-028-
0187: medindo 14,50 metros de frente com a Rua São Judas Tadeu; pelos fundos 
medindo 13,40 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 29,00 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 28,70 metros 
limitando com a Rua 07; fechando o seu perímetro com 85,90 metros lineares e uma 
área de 404,37 metros quadrados. 

207 

N.º: 179-07-2019 
Conceição Cortez 
de Souza 
CPF: 808.173.192-
04 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Dom Marcelino de Milão, nº 412 
– Centro, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-010-0412: 
medindo 24,80 metros de frente com a Rua Dom Marcelino de Milão; pelos fundos 
medindo 26,40 metros limitando com o terreno de Lund Antônio Borges; pelo lado 
direito medindo 7,00 metros limitando com o terreno de Daniela da Silva Sousa; e pelo 
lado esquerdo medindo 13,40 metros limitando com o terreno de André Inácio Montel; 
fechando o seu perímetro com 256,43 metros lineares e uma área de 256,43 metros 
quadrados. 

208 

N.º: 180-07-2019 
José Joaquim 
Lima de Campos 
CPF: 138.503.776-
87 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Imperatriz, nº 359 – Centro, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-06-029-0359: medindo 12,00 metros 
de frente com a Rua Imperatriz; pelos fundos medindo 12,00 metros limitando com o 
terreno de Jandira; pelo lado direito medindo 28,00 metros limitando com o terreno de 
Maria Clara Sousa; e pelo lado esquerdo medindo 28,00 metros limitando com o 
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terreno de Roseno Soares de Melo; fechando o seu perímetro com 80,00 metros 
lineares e uma área de 334,18 metros quadrados. 

209 

N.º: 181-07-2019 
Deusenira Alves 
Feitosa 
CPF: 475.275.523-
87 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Lídia de Castro, nº 212 – 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-025-0212: 
medindo 30,70 metros de frente com a Rua Lígia de Castro; pelos fundos medindo 
25,00 metros limitando com o terreno da Junta de Missões Nacionais; pelo lado direito 
medindo 26,70 metros limitando com o terreno de Pedro Dias da Luz; e pelo lado 
esquerdo medindo 34,97 metros limitando com o terreno de Maria das Graças Queiroz; 
fechando o seu perímetro com 117,37 metros lineares e uma área de 827,23 metros 
quadrados. 

210 

N.º: 185-07-2019 
José Espíndola 
de Souza 
CPF: 846.370.803-
05 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04, nº 211 – Nova Carolina 2ª 
Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-004-0211: medindo 
13,00 metros de frente com a Rua 04; pelos fundos medindo 13,00 metros limitando 
com o terreno de Elizabete Santos de Souza; pelo lado direito medindo 12,00 metros 
limitando com a Rua São Gabriel; e pelo lado esquerdo medindo 12,00 metros 
limitando com o terreno de Cleonice Alves Moura; fechando o seu perímetro com 50,00 
metros lineares e uma área de 155,89 metros quadrados. 

211 

N.º: 186-07-2019 
Joilda Da Silva 
Cruz 
CPF: 436.385.973-
34 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil, nº 1148 – Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-006-1148: medindo 9,70 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo 10,50 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 25,00 metros limitando com quem de 
direito; e pelo lado esquerdo medindo 25,00 metros limitando com quem de direito; 
fechando o seu perímetro com 70,20 metros lineares e uma área de 252,46 metros 
quadrados. 

212 

N.º: 187-07-2019 
Lenir De Jesus 
Silva 
CPF: 020.437.243-
71 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida São Pedro de Alcântara, nº 
3014 – Cibrazém, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 28-06-002-3014: 
medindo 13,15 metros de frente com a Avenida São Pedro de Alcântara; pelos fundos 
medindo 13,00 metros limitando com o terreno de João Alberto Martins Barbosa; pelo 
lado direito medindo 71,50 metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo 
medindo 74,00 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
171,65 metros lineares e uma área de 894,10 metros quadrados. 

213 

N.º: 189-07-2019 
Rafaela Aquino 
Da Silva 
CPF: 605.932.623-
44 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil, nº 1790 – Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-018-1790: medindo 11,94 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo 10,90 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 31,50 metros limitando com o terreno 
de Edson Luiz Marchi; e pelo lado esquerdo medindo 31,75 metros limitando com o 
terreno de Acilene Pereira de Oliveira; fechando o seu perímetro com 86,09 metros 
lineares e uma área de 360,91 metros quadrados. 

214 

N.º: 190-07-2019 
Iranizio Ferreira 
Da Luz 
CPF: 944.171.721-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Governador Luiz Rocha, nº 797 
– Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-025-0797: 
medindo 14,00 metros de frente com a Rua Governador Luiz Rocha; pelos fundos 
medindo 16,80 metros limitando com o terreno de Pedro Dias da Luz; pelo lado direito 
medindo 31,00 metros limitando com o terreno de Petronília Ferreira da Rocha; e pelo 
lado esquerdo medindo 25,20 metros limitando com o terreno de Gizela da Conceição 
Beckman; fechando o seu perímetro com 87,00 metros lineares e uma área de 408,57 
metros quadrados. 

215 

N.º: 196-07-2019 
Acilene Pereira 
De Oliveira 
CPF: 522.496.203-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil, nº 1782 – Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-018-1782: medindo 9,80 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 
8,60 metros, deflete 90º graus para a esquerda 1,30 metros limitando com quem de 
direito, deflete 90º graus para a direita medindo 1,80 metros limitando com quem de 
direito; pelo lado direito medindo 31,10 metros limitando com o terreno de Rafaela 
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Aquino da Silva; e pelo lado esquerdo medindo 33,01 metros limitando com o terreno 
de Iara Gallo; fechando o seu perímetro com 85,61 metros lineares e uma área de 
319,73 metros quadrados. 

216 

N.º: 197-07-2019 
Maria Do Carmo 
Alves De Queiroz 
CPF: 150.145.333-
53 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, nº 42 – Alto da Colina, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 04-05-020-0042: medindo 18,80 metros 
de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 15,20 metros limitando com o terreno 
de Osvaldo Silva; pelo lado direito medindo 30,00 metros limitando com o terreno de 
Adriana de Holanda Lima; e pelo lado esquerdo medindo 30,30 metros limitando com 
o terreno de Solange Milhomem Gonçalves; fechando o seu perímetro com 94,50 
metros lineares e uma área de 513,90 metros quadrados. 

217 

N.º: 202-07-2019 
Raimunda Alves 
Guimarães 
CPF: 651.583.853-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 03, nº 1182 – Nova Carolina 3ª 
etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-026-1182: medindo 
10,00 metros de frente com a Rua 03; pelos fundos medindo 10,00 metros limitando 
com o terreno de Genivaldo da Silva; pelo lado direito medindo 30,00 metros limitando 
com o terreno de Francisco; e pelo lado esquerdo medindo 30,00 metros limitando com 
o terreno de Josimar de Brito; fechando o seu perímetro com 80,00 metros lineares e 
uma área de 300,00 metros quadrados. 

218 

N.º: 203-07-2019 
Didácio Da Costa 
Pinto 
CPF: 126.924.331-
49 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Duque de Caxias, nº 430 – Centro, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-02-024-0430: medindo 5,90 
metros de frente com a Rua Duque de Caxias; pelos fundos medindo 5,90 metros 
limitando com o terreno de Nélio Maranhão Rêgo; pelo lado direito medindo 12,70 
metros limitando com o terreno de Jonas Bezerra da Costa; e pelo lado esquerdo 
medindo 12,60 metros limitando com quem de direito; fechando o seu perímetro com 
37,10 metros lineares e uma área de 74,64 metros quadrados. 

219 

N.º: 205-07-2019 
Gildo Viana 
Carvalho 
CPF: 695.718.133-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, nº 14 – Nova Carolina 
2ª etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-008-0014: 
medindo 21,17 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo 21,17 
metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 18,00 metros limitando 
com o terreno de Gildo Viana Carvalho; e pelo lado esquerdo medindo 18,00 metros 
limitando com a Avenida São Pedro de Alcântara; fechando o seu perímetro com 78,34 
metros lineares e uma área de 380,18 metros quadrados. 

220 

N.º: 206-07-2019 
Gildo Viana 
Carvalho 
CPF: 695.718.133-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, nº 34 – Nova Carolina 
2ª etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-008-0034: 
medindo 7,46 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo da direita 
para esquerda: 3,93 metros limitando com o terreno de João Martins da Silva, seguindo 
pelo mesmo medindo 3,53 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito 
medindo 18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; e pelo lado 
esquerdo medindo 18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; 
fechando o seu perímetro com 50,93 metros lineares e uma área de 134,28 metros 
quadrados. 

221 

208-07-2019 
Gildo Viana 
Carvalho 
CPF: 695.718.133-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, nº 42 – Nova Carolina 
2ª etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-008-0042: 
medindo 7,46 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo 7,46 
metros limitando com o terreno de João Martins da Silva; pelo lado direito medindo 
18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; e pelo lado esquerdo 
medindo 18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; fechando o 
seu perímetro com 50,93 metros lineares e uma área de 134,28 metros quadrados. 

222 

N.º: 209-07-2019 
Gildo Viana 
Carvalho 
CPF: 695.718.133-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, nº 50 – Nova Carolina 
2ª etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-008-0050: 
medindo 5,97 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo 5,97 
metros limitando com o terreno de João Martins da Silva; pelo lado direito medindo 
18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; e pelo lado esquerdo 
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medindo 18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; fechando o 
seu perímetro com 47,95 metros lineares e uma área de 107,49 metros quadrados. 

223 

N.º: 211-07-2019 
Gildo Viana 
Carvalho 
CPF: 695.718.133-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, nº 56 – Nova Carolina 
2ª etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-008-0056: 
medindo 5,97 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo 5,97 
metros limitando com o terreno de João Martins da Silva; pelo lado direito medindo 
18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; e pelo lado esquerdo 
medindo 18,00 metros limitando com o terreno de Gildo Viana Carvalho; fechando o 
seu perímetro com 47,95 metros lineares e uma área de 107,49 metros quadrados. 

224 

N.º: 212-07-2019 
Gildo Viana 
Carvalho 
CPF: 695.718.133-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Lucas, nº 62 – Nova Carolina 
2ª etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 11-05-008-0062: 
medindo 5,97 metros de frente com a Rua São Lucas; pelos fundos medindo 5,97 
metros limitando com o terreno de João Martins da Silva; pelo lado direito medindo 
18,00 metros limitando a Rua 01; e pelo lado esquerdo medindo 18,00 metros limitando 
com o terreno de Gildo Viana Carvalho; fechando o seu perímetro com 47,95 metros 
lineares e uma área de 107,49 metros quadrados. 

225 

N.º: 213-07-2019 
Giovana da Silva 
Barros 
CPF: 037.789.852-
05 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Tv. Nossa Senhora de Fátima, nº 92 - 
Sucupira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-013-0092: 
medindo 14,50 metros de frente com a Tv. Nossa Senhora de Fátima; pelos fundos 
medindo 15,30 metros limitando com o terreno de Jacira Ferreira Maia; pelo lado direito 
medindo 13,30 metros limitando com o terreno de Tarquino Gomes da Silva Neto; e 
pelo lado esquerdo medindo 15,40 metros limitando com o terreno de Maria Betânia 
da Silva Lima; fechando o seu perímetro com 58,50 metros lineares e uma área de 
213,05 metros quadrados. 

226 

N.º: 215-07-2019 
Daniela Machado 
de Aguiar 
CPF: 026.542.633-
20 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Rafael, nº 166 – Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-013-0166: medindo 10,00 
metros de frente com a Rua São Rafael; pelos fundos medindo 9,50 metros limitando 
com quem de direito; pelo lado direito medindo 36,70 metros limitando com quem de 
direito; e pelo lado esquerdo medindo 36,00 metros limitando com o terreno de Maria 
da Glória Sousa Fonseca; fechando o seu perímetro com 92,20 metros lineares e uma 
área de 354,22 metros quadrados. 

227 

N.º: 217-07-2019 
Domingos Reis 
de Araújo 
CPF: 007.834.293-
71 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Brasil, nº 1650 – Sucupira, 
nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-018-1650: medindo 9,00 
metros de frente com a Avenida Brasil; pelos fundos medindo 9,00 metros limitando 
com o terreno de Messias; pelo lado direito medindo 32,78 metros limitando com o 
terreno de Gaspar Freire de Araújo; e pelo lado esquerdo medindo 33,30 metros 
limitando com o terreno de Pedro Larasso; fechando o seu perímetro com 84,08 metros 
lineares e uma área de 296,59 metros quadrados. 

228 

N.º: 221-07-2019 
Ailane de Sousa 
Santos 
CPF: 048.013.903-
23 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Carajás, nº 1023 - Sucupira, nesta 
cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 06-06-018-1023: medindo 7,60 metros 
de frente com a Rua Carajás; pelos fundos medindo 8,00 metros limitando com quem 
de direito; pelo lado direito medindo 30,00 metros limitando com quem de direito; e 
pelo lado esquerdo medindo 30,20 metros limitando com quem de direito; fechando o 
seu perímetro com 75,80 metros lineares e uma área de 232,96 metros quadrados. 

229 

N.º: 223-07-2019 
Valdir da Silva 
Reis 
CPF: 271.801.403-
25 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Américo Gomes, nº 214 – Nova 
Carolina 1ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 10-05-008-
0214: medindo 10,10 metros de frente com a Rua Américo Gomes; pelos fundos 
medindo 10,00 metros limitando com quem de direito; pelo lado direito medindo 23,50 
metros limitando com quem de direito; e pelo lado esquerdo medindo 23,30 metros 
limitando com o terreno de Valdir da Silva Reis; fechando o seu perímetro com 66,90 
metros lineares e uma área de 233,24 metros quadrados. 
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230 

N.º: 235-07-2019 
James Dean 
Barbosa Oliveira 
CPF: 624.451.463-
72 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua São Judas Tadeu, nº 362 – Nova 
Carolina 3ª Etapa, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 12-05-006-
0362: medindo 15,00 metros de frente com a Rua São Judas Tadeu; pelos fundos 
medindo 15,00 metros limitando com o terreno de Deusine Campos de Sousa; pelo 
lado direito medindo 30,00 metros limitando com a Rua 04; e pelo lado esquerdo 
medindo 30,00 metros limitando com o terreno de Josinalva Carvalho do Nascimento; 
fechando o seu perímetro com 90,00 metros lineares e uma área de 450,00 metros 
quadrados. 

 
 

DISTRITO SÃO JOÃO DAS CACHOEIRAS 
 

Item Processo Memorial Descritivo 

1 

N.º: 080-07-2018  
Masoleno Oliveira 
Valadares 
CPF: 425.186.443-
34 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Miguel Cunha, n.º 114 , Centro – 
Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
01-04-035-0114: medindo 24,60 metros de frente com a Rua Miguel Cunha; pelos 
fundos medindo da direita para esquerda: 10,50 metros limitando com quem de direito, 
seguindo pelo mesmo sentido medindo 10,00 metros limitando com quem de direito, 
seguindo pelo mesmo medindo 4,20 metros limitando com quem de direito; pelo lado 
direito medindo 28,60 metros limitando com a Rua Raimundo Pereira; e pelo lado 
esquerdo medindo 29,00 metros limitando com quem de direito; fechando o seu 
perímetro com 106,90 metros lineares e uma área de 708,04 metros quadrados. 

2 

N.º: 010-07-2019  
Ivanilde Dos 
Santos De Sousa  
CPF: 651.860.103-
59 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Miguel Cunha, n.º 114 , 
Entroncamento – Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 02-04-011-0151: medindo 30,50 metros de frente com a Rua Miguel 
Cunha; pelos fundos medindo da direita para esquerda: 16,00 metros limitando com o 
terreno de Ricardo, seguindo pelo mesmo sentido medindo 15,40 metros limitando 
com o terreno de Leandro; pelo lado direito medindo 30,01 metros limitando com a 
Rua Raimundo Pereira; e pelo lado esquerdo medindo 29,10 metros limitando com o 
terreno de Manduca; fechando o seu perímetro com 121,01 metros lineares e uma 
área de 914,08 metros quadrados. 

3 

N.º: 021-07-2019  
Carlos Rezende 
De Pádua 
CPF: 139.601.721-
68 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04 de Julho, n.º 110 , Setor Leste 
– Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
03-04-002-0110: medindo 20 metros de frente com a Rua 04 de Julho; pelos fundos 
medindo 20,00 metros limitando com o terreno de Maria das Graças Araújo da Silva; 
pelo lado direito medindo 50,00 metros limitando com o terreno de Carlos Rezende de 
Pádua Filho; e pelo lado esquerdo medindo 50,00 metros limitando com o terreno de 
Valdirene do Espírito Santo Silva; fechando o seu perímetro com 140,00 metros 
lineares e uma área de 1.000,00 metros quadrados. 

4 

N.º: 022-07-2019  
Carlos Rezende 
De Pádua Filho 
CPF: 013.642.611-
54 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 04 de Julho, n.º 130 , Setor Leste 
– Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
03-04-002-0130: medindo 12 metros de frente com a Rua 04 de Julho; pelos fundos 
medindo 12,00 metros limitando com o terreno de Maria das Graças Araújo da Silva; 
pelo lado direito medindo 50,00 metros limitando com o terreno de Maria das Graças 
Araújo Silva; e pelo lado esquerdo medindo 50,00 metros limitando com o terreno de 
Carlos Rezende de Pádua; fechando o seu perímetro com 124,00 metros lineares e 
uma área de 600,00 metros quadrados. 

5 

N.º: 023-07-2019  
Cheila Silva 
Santos 
CPF: 016.395.377-
59 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Paraíso das Águas, n.º 139 , 
Setor Leste – Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 03-04-001-0139: medindo 24,00 metros de frente com a Avenida 
Paraíso das Águas; pelos fundos medindo 26,50 metros limitando com o terreno de 
João Barbudo; pelo lado direito medindo 49,50 metros limitando com o terreno de 
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 Maria da Tomázia; e pelo lado esquerdo medindo 36,00 metros limitando com o 
terreno de Gilmar Teixeira dos Santos; fechando o seu perímetro com 136,00 metros 
lineares e uma área de 996,16 metros quadrados. 

6 

N.º: 024-07-2019  
Cheila Silva 
Santos 
CPF: 016.395.377-
59 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Paraíso das Águas, n.º 196 , 
Setor Leste – Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 03-04-002-0196: medindo 12,00 metros de frente com a Avenida 
Paraíso das Águas; pelos fundos medindo 12,00 metros limitando com o terreno de 
Djalma de Sousa Barros; pelo lado direito medindo 39,20 metros limitando com o 
terreno de Joana Costa; e pelo lado esquerdo medindo 39,20 metros limitando com o 
terreno de Sheila Rocha Noleto; fechando o seu perímetro com 102,40 metros lineares 
e uma área de 470,40 metros quadrados. 

7 

N.º: 025-07-2019  
Sheila Rocha 
Noleto 
CPF: 663.329.663-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Avenida Paraíso das Águas, n.º 184 , 
Setor Leste – Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 03-04-002-0184: medindo 12,00 metros de frente com a Avenida 
Paraíso das Águas; pelos fundos medindo 12,00 metros limitando com o terreno de 
Djalma de Sousa Barros; pelo lado direito medindo 39,20 metros limitando com o 
terreno de Cheila Silva Santos; e pelo lado esquerdo medindo 39,20 metros limitando 
com o terreno de Luiza Pereira Lopes; fechando o seu perímetro com 102,40 metros 
lineares e uma área de 470,40 metros quadrados. 

8 

N.º: 052-07-2019 
Maria Ady Aires 
Maranhão 
CPF: 098.246.852-
00 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 15 de Julho, nº 117 – Distrito São 
João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-04-013-
0117: medindo 20,00 metros de frente com a Rua 15 de Julho; pelos fundos medindo 
20,00 metros limitando com o terreno de Jonas Sobral Cunha; pelo lado direito 
medindo 55,00 metros limitando com o terreno de Daniel Maranhão Gomes; e pelo 
lado esquerdo medindo 55,00 metros limitando com o terreno da Igreja Batista; 
fechando o seu perímetro com 150,00 metros lineares e uma área de 1.099,93 metros 
quadrados. 

9 

N.º: 053-07-2019 
Daniel Maranhão 
Gomes 
CPF: 033.387.252-
54 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua 15 de Julho, nº 97 – Distrito São 
João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 01-04-013-
0097: medindo 19,50 metros de frente com a Rua 15 de Julho; pelos fundos medindo 
da direita para esquerda: 6,70 metros limitando com o terreno de Tarcízio Gomes da 
Silva, seguindo pelo mesmo sentido medindo 13,50 metros limitando com o terreno de 
Jonas Sobral Cunha; pelo lado direito medindo 55,00 metros limitando com o terreno 
de Sebastião Duarte Sales; e pelo lado esquerdo medindo 55,00 metros limitando com 
o terreno de Maria Ady Aires Maranhão; fechando o seu perímetro com 149,70metros 
lineares e uma área de 1.091,73 metros quadrados. 

10 

N.º: 096-07-2019  
Masoleno Oliveira 
Valadares 
CPF: 425.186.443-
34 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua da Areia, n.º 41, Entroncamento 
– Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro Imobiliário n.º 
02-04-013-0041: medindo 12,00 metros de frente com a Rua da Areia; pelos fundos 
medindo 12,00 metros limitando com o terreno de Carlão; pelo lado direito medindo 
38,00 metros limitando com o terreno de Jania; e pelo lado esquerdo medindo 38,00 
metros limitando com o terreno de Irene Maria; fechando o seu perímetro com 100,00 
metros lineares e uma área de 456,00 metros quadrados. 

11 

N.º: 097-07-2019  
Miguel Martins 
Correia 
CPF: 475.279.433-
00 
 

Um terreno de sesmarias municipais situado na Rua Raimundo Pereira, n.º 41, 
Entroncamento – Distrito São João da Cachoeira, nesta cidade, inscrito sob o Cadastro 
Imobiliário n.º 02-04-013-0233: medindo 8,20 metros de frente com a Rua Raimundo 
Pereira; pelos fundos medindo 8,28 metros limitando com o terreno de Clores de 
Sousa; pelo lado direito medindo 27,80 metros limitando com o terreno de João 
Batista; e pelo lado esquerdo medindo 28,30 metros limitando com a Rua da Areia; 
fechando o seu perímetro com 72,58 metros lineares e uma área de 230,93 metros 
quadrados. 

 

 

 

 

 


