
Certidão  Inteiro  Teor  de  Matrícula 
 

                                                                              João Antonio da Silva, Oficial do  Registro 
                                                                                  de Imóveis e anexos de Mateiros, Município    

do Estado do Tocantins, na forma da Lei etc... 
                                                                                                                                                                                                              
C E R T I F I C O e dou fé a pedido verbal de parte interessada que revendo em meu poder e 
Cartório, às fichas do livro 2 de Registro Geral sob o nº 253, feito em 20 de julho de 2001 consta a 
matrícula do  LOTE nº 10, do Loteamento denominado Ponte Alta-Gleba 9 - 1ª Etapa, com 
370,00.00 ha. cerrado de 2ª classe, 203,90.57 ha. campo de 2ª classe, 357,00.00 ha.  montanhoso, 
somando a área de terras 930,90.57 ha. (Novecentos e trinta hectares, noventa ares e cinqüenta e sete 
centiares), situado no Município de Mateiros, deste Estado, e caracterizado pelos limites e 
confrontações seguintes: “Começam no marco nº 1, cravado na margem direita do Rio Soninho; daí, 
segue confrontando com o lote nº 5, no rumo de 81°57’42” NW e distância de 3.873,47 metros, até o 
marco nº 2, cravado na confrontação do lote nº 4, na cabeceira do Córrego Charco; daí, segue por 
este Córrego abaixo, confrontando com o lote nº 2, até a sua barra com o Rio Ponte Alta; daí, segue 
pelo Rio Ponte Alta acima, confrontando com o Loteamento Ponte Alta-Gleba 11 - 5ª Etapa, até o 
marco nº 3, cravado na margem esquerda do Rio Ponte Alta; daí, segue confrontando com o lote nº 
9, no rumo de 44°12’16” SE e distância de 5.043,14 metros, até o marco nº 4, cravado na margem 
direita do Rio Soninho; daí, segue por este Rio abaixo, confrontando com o lote nº 8, até o marco nº 
1, ponto de partida.”-Cadastrado no INCRA sob o nº 923060.023094-6. - Proprietário: 
WALDOMIRO HÉLIO TEIXEIRA DE CAMPOS, brasileiro, solteiro, Topógrafo, portador da 
CI/RG. nº 3.196.037-SSP/SP., e CPF nº 323.490.418-91, residente e domiciliado à Rua Casa do 
Ator, nº 253, Aptº 14, Vila Olímpia, São Paulo. - Registro Anterior: Matrícula nº 488 fls. 228 livro 
2-D, em 14/01/1.980 no Cartório de Registro de Imóveis de Ponte Alta do Tocantins - TO. - O 
referido é verdade e dou fé. 
 
 
R-1-M-253, feito em 20 de Julho de 2001. Pela Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 
181/182 do livro nº 019 em 05 de Março de 2001, no Cartório 1º Tabelionato de Notas de Ponte Alta 
do Tocantins - TO. - O proprietário do Imóvel acima, vende-o pelo preço de R$18.683,11 (Dezoito 
mil seiscentos e oitenta e três reais e onze centavos), para ORFEU MANENTI FILHO, agricultor, 
portador da CI/RG. nº 6.415.593-SSP/SP., e CPF nº 866.645.658-20, casado sob o regime da 
Comunhão Parcial de bens, após a vigência da Lei nº 6.515/77, com MARIA ANGELA PÁDULA 
BAGGIO MANENTI, professora, portadora da CI/RG. nº 7.872.102-SSP/SP., e CPF nº 



257.904.418-31, brasileiros, residentes e domiciliados à Rua Júlio Mesquita, nº 390, Araras - SP. - O 
referido é verdade e dou fé. 
 
 
 
 

O referido é verdade e dou fé. 
Mateiros - TO., 07 de outubro de 2020. 

 
João Antônio da Silva 

Oficial do Registro 
 

Diêgo Costa e Silva 
                                Oficial Substituto 
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