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TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOM{NIO que
a UN!AO FEDERAL e o INSTITUTO NACIONAL OE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
outorga
a
ASSOCIAÇÃO.
DA COMUNIDADE
REMANESCENTE;.".DE
QUILOMBO . BOA VISTAv
.
.

ACRQBV.
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A·· UNIÃO FEDERAL, representada pelo Excelenusstmo' ·,senhor Presidente da
República. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, brasileiro." casado, sociólogo. RG
nº 1.254.309·SSP/SP e CPF nº 062.446.028-20, e o INSTITUTO NACIONAL DE
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA • INCRA, autarquia Iederat criaca pelo
Decreto-lei nº 1 :11 O, de 9 de julho de 1970;·. alterado peta.Lei' ·no 7.231'.: de· .23· de
· outubro de 1984, cuja estrutura regimental foi aprovada pele Decreto nº·966, de 27
de outubro de 1993, CGC riº 0037597210001:..eo;:·neste·:~t'o:·tepresentada.'pe·io.seu
Presicerue FRANCISCO GRAZIANO NETO. brasileiro, .casacc, ençenheirc
agrónomo. RG nº 4832/490/SSP/DF. CPF nº 748.438 . .348.:15, -resldente nesta
Capital. designado pelo Decreto de 29 de setembro ·de::t995,- pt:1blicado··no: Diário
Oficiai 'da Uni~o .. DOU. na mesma data. e de acordo corn.asatríbulções 'que lhe sáo
conferidas pelo. artigo 24 do Regimento lnte~i1o_-dçi_Auturq~i~/ijprovadq.p.e\a.Portaria
nº 812. de 16 de dezembro de 1993, publicado no OOU;:·:der20 domesmo mês e
ano, doravante simplesmente denominados OUTORGANTES, com fundamento no
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art, 6° da Lei nº
4.947,. de Oô de abril de 1966, e, considerando o que consta -do processo
administrativo lNCRA/PF SANTARÉMíPAINº 21411.000081/94, pelo presente
TITULO DE RECONHECIMENTO DE DOM!I-JIO, com plena força e validade ce
escritura públíca.a teor do art. 7Q do Decretowlei n~_ 2.375, de 24 de ~~~-embr: d~/

.

. .

.

.: .

~
i"

,

. .,, ..

-~h
'

_

....

'. -:? .': ;.

. ·'.: :,~· ;;

>'.:'., '. ': ·, ~ '. '.....

i ;; '/: ·_.·: ';'.. 'j'_:'..:'/; '.;
·.}: ·. '•. '•,,'•

·,·:_,·,:,:•.·
...·,·..-

· ....-·.

'.

.

·.

........ · .
... ',•.·.·
, .
·.·.·.· ·.·
:- :. ':, :. :,
. .• ·, :, .•..• :. :, :. '

...........
.
~- .

.

. .. ~·

.

,f

,f

I

,,/.,,,

. . .. .

_. .:_-= .... ;·_;\·.

:·_, ;\. :{:..;_/./'·"°:' -<' ·. . .:.:. /·.,. ·' -~· :· -~ ·. · ~- .

! ,'• !,!'·,'

:'

.. ·.-' ..--..

;,_

'.

. . ..•. . .
.. ,.•
·
•~ . . .
: _: _·; \?// . "=°./:\\.'=.-~ ·: : ~-.~-. \!://}:-~<:~:<=·\:': ·=-.·:··;
,'.,

. . .

·. ·. ~. ·.

•.,

,:•.'•,,'

'•,('

,-'•.'

,'•,

_

. ; • '..' ' .C'.'."' '; ::,;_;;},t},' . ,/;.;.:{l):,::;:;)J/:'.,X:i}.Jif { :

.

.

·· ·- · · · -Continuaçào .do TRD/UN !AO FEDERAUINGf3A N9; O,V9~ :- Fls,.:, 0_2 :- ·

·'/~

\. :-.·; ·;·\·'. •.

1987,
reconhecem' o domínio .. dá ·.ASSOCIAÇÃO· ·, bA. -COMU~ IDADE
REMANESCENTE
DE
QUILOMBO
BOA . VISTA·ACROBV, · · CGC
Nº
00.458.306/0001-96, representatada pelo seu coorcenador geral. MANOEL
<,

EDILSON

SANTOS

DE JESUS,

brasileiro,

casaco,

trabalhador

rural,

RG nQ

1 .626.376-SSP/PA e CPF nº 231.827.842-34, adiante simplesmente denominada
OUTOHGADA. sobre o imóvel rural denorninadoCcmcnioade-Boa Vista,' Gleba
Trombetas. situado no Municipio de Oriximiná, Estaét'o. do Pará. com 1.125,0341 na
(hum mil, cento e vinte e cinco hectares. três ares e quarenta e· um centlares), com a
seçuiite oescríçao do perimetro e confrontações: Partindo do M~01, ·de coordenadas
planas E-=567301, 136 e N =9838585 .4 78. segue-se à montante do lg·arapé Agua
Fria, ,)ela sua margem direita, numa distância de 4.182,23m até o M-02; daí seguese à montante de um Igarapé sem dencrninaçàc, pela sua ·margem direita, numa
distancia de 731 ABm. até o Mft03; ·dai seçue-se com azimute 286°55'.25".·numa
cistáncia de 1.54 7 ,76m, até o M-04: dai seçue-seà jusanH{de um :1garep_é sem
denominação, pela sua margem esquerda numa distância de . 1.867 ;35m, · até o Mft
05: dai seçue-se à jusante· do Igarapé Patauà, peiâ -sua' rt:l~~gam esquerde(nurna
distànciace 1.968,29m, até o M-06; dai. s~g~_e:t>ª.J?.àla Ens_e.ada. do .~~r~.L!.*,J3om
Princ pio e Caripé. numa distância de 2.150,52m·:.9tê~ .:o.JV,~.07::··_daf .$egü~~~~ -.~
.azirnute 90~00'15" e distância de 316,6Bm,, até o -M~os. daV~e.gue.. se .à [usante.cc
''Riu' T f ombetas , pela sua ma191;1m esquerda numaotetancíede ·r.599,-96m,··àté" o 'M·
· ··01, · r onto inicial da descrição deste oerímetro. ·.··cóNFRON.TA.Cô'E;S·~:·~oqe: .Rio
Trornoetas e Enseadas do Caripé, Bom Princípio .e· .Patao~:}.Leste: ·.Igarapé Aguá
Fria; Sul:. Igarapé Água Fria -e Floresta Nacional. Sarac((-Jaquera; -Oeste: Igarapé
..sern denominação e Igarapé Patauá, tudo conforrneplanta ,~memorial-descritivo de
· respc nsabilidade técnica do técnico a_grimen'sor ··Luiz· F ~r:Dª.D9.<r da· Silva -'_M._~1~ry~os.
,CRE/\ 134-TAD/PA,· que acompanha
i;::: .. i .' ·. · · ·

·

·o··pre~~.nte.-<:···:: ·:: · ·;·.::;,:;: ·:. :·

CLÁUSULA .PRIMEJRA:~:o imóvel antes

desçr~o-

int.eg.râ:.:tma..área

maio matriculada e registrada em nome da União Federal, sob o n? R·1Í423, Livro
nº 2-8, tis. 423, no Registro de Imóveis da Comarca' c;ie Oriximinà-PA.

CLÂUSULA SEGUNDA - Oe .accrdo. com declaração 'prestada pelo
representante da OUTORGADA no mencionado processo administrativo, o imóvel
obiet» do p~rse te Titulo destina-se, principalmente, às atividades extrativista e
agror .ecuár ia./
I
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Continuação

do TRO/UNIÁO FEDERAU!NCRA Nº 01/95 ~ Fls. 03

CLAUSULA TERCEIRA . o ímóvelde que trata· o presente Titulo
acha-se livre e desembaraçado de· todo e qualquer ônus. judicia/ ou extrajudicial,
hipoteca legal ou convencional. ou qualquer outro ónus real .. ·
O presente Título é firmado em 3 (três) vias, ficando eleito o foro do
Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro; para dlrünir quaisquer questões

que resultarem deste.
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E, por estarem ·~~sim . justos··\~.'::,-:~~nt·~~{~~-~s/.:
·-~-~·ai'xo
OUTORGANTES e OUTORGADO. por seus represe'ntantes.·.J~gais,·júntarnentecom
as testemunhas ODÓNIO DOS ANJOS · FILHO,· brasileiro, casado, ençenherro
agrônomo,
RG nº
CARDOSO, brasileiro,

14600928-SSP/SP.
CPF: nº .. .'.050.204.058-09; · e WALTER
casado, engenheiro agrôn<;>rpC>,: RG:·nº· 29.g78-SSP/MA, CPF

e

n(,) 019.505.172~68. presentes a todo ato; que, depcis de lido .acha o enforme, é
registrado no Livro de Titules de Reconhecimento . de Domlnio: do:·o '
mento de
Alienação e Titulação da Diretoria de Recursos F~ndiário~ ;do fN' ' 1. alenco 0
mesmo como escritura pública. conforme supra indicado. g.;eu; · ·
· .· DENISON
LUIZ DE OLIVEIRA,

Chefe do referido Dop)rtamonto.

quo .~:foz:·d

. subscrevi.

.

.. ". . ·. ~. '· '· ,,

····-···

\{::}fr :i•: J?··.: .•.;r;r.L·
:@lrª'
.
~f
í-,~1{
Hª·N-R1~~.
.:.::::\.:-,:".}/·''~-:~~·~~~~~3

.- . · · ·

cA.RD~;·o· ·

:f~~A:.í~o:9(~1.~.9}~-7~f '.{:\_'

·: Presjdente da .~~púb!Jca ·
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1987, reconhecem o domínio da ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE
REMANESCENTE
DE
QUILOMBO
BOA
VISTA-ACRQBV,
CGC
Nº
00.458.306/0001-96, representatada pelo seu . coordenador geral, MANOEL
TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO que EDILSON SANTOS DE JESUS, brasileiro, casado, trabalhador rural, RG nº
a UNIÃO FEDERAL e o INSTITUTO NACIONAL DE 1.626.376-SSP/PA e CPF nº 231.827.842-34, adiante simplesmente denominada
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA OUTORGADA, sobre o imóvel rural denominado, Comunidade Boa Vista, Gleba
outorga a ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE Trombetas, situado no Município de Oriximiná, Estado do Pará, com 1.125,0341 ha
REMANESCENTE DE QUILOMBO BOA VISTA- (hum mil, cento e vinte e cinco hectares, três ares e quarenta e um centiares), com a
seguinte descrição do perímetro e confrontações: Partindo do M-01, de coordenadas
ACRQBV.
planas E=567301, 136 e N=9838585,478, segue-se à montante do Igarapé Água
Fria, pela sua margem direita, numa distância de 4.182,23m até o M-02: daí seguese à montante de um Igarapé sem denominação, pela sua margem direita, numa
distância de 731,48m, até o M-03; daí segue-se com azimute 286°55'25" numa
distância de 1.547,76m, até o M-04; daí segue-se à jusante de um lgarepé sem
denominação, pela sua margem esquerda numa distância de 1.867,35m, até o MA UNIÃO FEDERAL, representada pelo Excelentissímo Senhor Presidente da
República, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO, brasileiro, casado, sociólogo, RG 05; daí segue-se à jusante do Igarapé Patauá, pela sua margem esquerda numa
nº 1.254.309-SSP/SP e CPF nº 062.446.028-20, e o INSTITUTO NACIONAL DE distância de 1.968,29m, até o M-06; daí segue-se pela Enseada do Patauá, Bom
Princípio e Caripé, numa distância de 2.150,52m até o M-07; daí segue-se com
COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, autarquia federal criada pelo
azimute 90°00'15" e distância de 316.68m, até o M-08, daí segue-se à jusante do
Decreto-lei nº 1.11 O, de 9 de julho de 1970, alterado pela Lei nº 7.231, de 23 de
Rio Trombetas, pela sua margem esquerda numa distância de 1.599,96m, até o Moutubro de 1984, cuja estrutura regimental foi aprovada pelo Decreto nº 966, de 27
01, ponto inicial da descrição deste perímetro. CONFRONTAÇÕES: Norte: Rio
de outubro de 1993, CGC nº 00375972/0001-60, neste· ato representada pelo seu
Trombetas e Enseadas do Caripé, Bom Princípio e Patauá; Leste: Igarapé Aguá
Presidente FRANCISCO GRAZIANO NETO, brasileiro, casado, engenheiro
Fria; Sul: Igarapé Água Fria e Floresta Nacional Saracá-Taquera; Oeste: Igarapé
agrônomo, RG nº 4832/490/SSP/DF, CPF nº 7 48.438.348-15, residente nesta
sem denominação e Igarapé Patauá, tudo conforme planta e memorial descritivo de
Capital, designado pelo Decreto de 29 de setembro de 1995, publicado no Diário
responsabilidade técnica do técnico agrimensor Luiz Fernando da Silva Muinhos,
Oficial da União - DOU, na mesma data, e de acordo com as atribuições que lhe são
CREA 134-TAD/PA, que acompanha o presente.
conferidas pelo artigo 24 do Regimento Interno da Autarquia, aprovado pela Portaria
nº 812, de 16 de dezembro de 1993, publicado no DOU, de 20 do mesmo mês e
CLÁUSULA PRIMEIRA - O imóvel antes descrito integra uma área
ano, doravante simplesmente denominados OUTORGANTES, com fundamento no
maior matriculada e registrada em nome da União Federal, sob o nº R-1/423, Livro
art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e no art. 6° da Lei nº
nº 2-B, fls. 423, no Registro de Imóveis da Comarca de Oriximiná-PA.
4.947, de 06 de abril de 1966, e, considerando o que consta do processo
administrativo INCRA/PF SANTARÉM/PA/Nº 21411.000081/94, pelo presente
CLÁUSULA SEGUNDA - De acordo com declaração prestada pelo
TÍTULO DE RECONHECIMENTO DE DOMÍNIO, com plena. força e validade de
representante
da OUTORGADA no mencionado processo administrativo, o imóvel
escritura pública.a teor do art. 7° do Decreto-lei nº 2.375, de ·24 de novembro de
objeto do_ ~resente Título destina-se, principalmente, às atividades e.xtrativist~e
agropecuana.

CLÁUSULA TERCEIRA - O imóvel de que trata o presente Titule,
acha-se livre e desembaraçado de todo e qualquer ônus, judicial ou extrajudicial,
hipoteca legal ou convencional, ou qualquer outro ônus real.
O presente Título é firmado em 3 (três) vias, ficando eleito o foro do
Distrito Federal, com renúncia de qualquer outro, para dirimir quaisquer questões
que resultarem deste.
E. por estarem assim justos e contratados, assinam abaixo
OUTORGANTES e OUTORGADO. por seus representantes legais, juntamente com
as testemunhas ODÔNIO DOS ANJOS FILHO, brasileiro, casado, engenheiro
agrônomo, RG nº
14600928-SSP/SP, CPF nº 050.204.058-09, e WALTER
CARDOSO, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nº 29.978-SSP/MA, CPF
nº 019.505.172-68, presentes a todo ato, que, depois de lido e achado onforme, é
registrado no Livro de Títulos de Reconhecimento de Domínio do D
'menta de
Alienação e Titulação da Diretoria de Recursos Fundiários do IN
alendo o
mesmo como escritura pública, conforme supra indicado. E eu,
DENJSON
LUIZ DE OLIVEIRA, Chefe do referido Departamento, que o fiz dCll-fi\r:u.t..l
subscrevi.

~J

Brasília-DF, 20 de novembro
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FERNANDú-liENRJQUE CARDOSO
Presidente da República
Outorgante
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de 1995.

Superi~ente
do INCRA/PA
Testemunha

