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PODER JUDICI RIO DO ESTADO DE GOI S

Comarca de Uruana

Laudo de Avalia o
Mauricio Francisco dos Santos,

do MM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Eduardo

01 (uma) gleba de terras de cultura de segunda classe, cerrado e campo,
situada no im vel denominado Boa Vista do Fund o, deste munic pio, no
lugar conhecido como "Po o", com a rea de duzentos e quinze hectares,
vinte e um ares e seis centiares (215,2106ha.), equivalentes a quarenta e quatro
(44,0) alqueires, trinta e sete (37,0) litros e centro e vinte e um (121,0) metros
quadrados, compreendida dentro das seguintes divisas e confronta es:
"come am num marco  margem direito do Rui Uru, dividindo com Chico
Para ba e segue dividindo com este, por cerca de arame, com alinhamentos
nos rumos de 18 38' SW e 14 20'40" SE e os comprimentos respectivos de
340,75 metros e 188,00 metros, at  o canto da cerca junto  estrada Uruana-
Itapuranga; da , margeando esta estrada, por cerca de arame, nos
alinhamentos de 73 53' SW e na dist ncia de 687,00 metros, e, 48 45' SW e
120,55 metros, at  o C rrego da Bia, e por este abaixo, at  o marco  sua
margem esquerda, dividindo com Deodato Ferreira; da  segue-se nesta
confronta o, pela cerca de arame, no rumo de 59 2545" SW e na dist ncia
de 719,00 metros, at  o marco que se cravou junto  porteira, na estrada de
Iriv s; da , segue-se no rumo de 15 34' NW e na dist ncia de 2.147,00 metros,
dividindo com Iriv s Pereira da Silva, at  o marco que se cravou  margem
direita do Rio Uru; da , por este abaixo, confrontando com o munic pio de
Carmo do Rio Verde, at  o marco onde tiveram inicio estas divisas". Im vel
este devidamente registrado no CART RIO DE REGISTRO DE IM VEIS-
REGISTRO GERAL desta Comarca, no livro n.  02, folha n.  001, R-10-897,
no qual EXPEDITO STIVAL SOBRINHO figura como propriet rio.

AVALIA O - O im vel acima descrito, transformado sua unOade de
medida, consegue-se 44,0 alqueires, 37,0 litros e 121,0 inetiros
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quadrados,  raz o unit ria/alqueire de R$ 65.000,00, dou-lhe
o valor total de R$ 2.884.050,00 (Dois Milh es, Oitocentos e
Oitenta e Quatro Mil e Cinquenta Reais).

lavrei o presente laudo que dato e assino.

11/1/11 tWil /11

Maur Oo r-andsco d s Santos
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PODER JUDICI RIO DO ESTADO DE GOI S

Comarca de Uruana

Laudo de Avalia o
Maur cio Francisco dos Santos,

do MIM. Juiz de Direito desta Comarca, Dr. Eduardo

01 (uma) gleba de terras somente em capim duro, situada no im vel
denominado Boa Vista do Fund o, deste munic pio, com a rea de dois
alqueires (2 alqueires.), compreendida dentro das seguintes divisas e
confronta es: "come am num marco cravado  margem esquerda do c rrego
Bias, dai, segue-se por este acima, at  a ponte da estrada de rodagem de
Uruana a Itapuranga; Da  segue por esta estrada dividindo com Benedito
Alves da Silva e Genesio Pereira da Silva, na dist ncia de 402 metros at  um
marco junto  mesma estrada; Da , segue-se dividindo com Jo o Moreira de
Melo, na dist ncia de 255 metros at  um marco na mesma divisa e pr ximo a
uma porteira; Da , segue-se pela cerca de arame, num rumo de 61 30' NE e e
na distancia de 640 metros dividindo com os sucessores de Braz Pereira da
Silva, at  o ponto onde tiveram inicio estas divisas". Im vel este devidamente
registrado no CART RIO DE REGISTRO DE IM VEIS -REGISTRO
GERAL desta Comarca, no livro n.  02, folha n.  001, R-6-1193, no qual
EXPEDITO STIVAL SOBRINHO figura como propriet rio.

- AVALIA O - O im vel acima descrito, com rea de 2,0 alqueires,  raz o
unit ria/alqueire de R$ 70.000,00, dou-lhe o valor total de R$
140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais).

lavrei o presente laudo que dato e assino.

-C(AjMaur c  nanas  o dol _antos
Depo


