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Aos 02 dias do mês de março do ano de 1.998, em cum-

prira en t o ao respeitável mandado do Ur, Josc Liaria Lima, Juis de Di-

reito desta Gonarca, extraído dos autos de nfi 313 ~ Sxecuçac de Ti-

tulo Extrajudicial, proposto por 13A17CC SÁ .U.lAZClTIA 3/A contra ROIBI.

•̂ US3 íĵ r̂ AIilIjUÍIA L?:3A e outros, er. curso perante este Juíso e inseri

vania do l- Cível, após as formalidaclec legais, precedi a PSUíIíOUA è

AVALIAÇÃC dos ce^uinteo "bens:

Um lote urbano assinalado na planta so"b n^ O3-Â â-2- Quadra n5.

17, situado à Rua Rafael Xavier, Setor Central, ncata cidade,
2

com a arca do 420 m , de propioclade do executado \7elcastro lio

dri^"aes Santana, tendo ccjiio benfeitoria: um ^-Ipao coberto de

telhas de amianto, banheiro, sala p/oscritório, depósito, pi-

so de cimento rústico que avaiio ao preço de ZíO 13.000,00 (De_

zoito mil reais);

Um lote urbano assinalado na planta sob n^ 03-B da Quadra n^.

17» situado à Av. G, Setor Central, nesta cidade, com a área1
2

206,25 m , de propriedade do executado '.Telcaatro Hodri£?aes San

tana, tendo como "benfeitoria: uma casa construi da com alvena-

rias e coberta com telhas de amianto, com diversas repartições

CJ.UG avalio ao preço de H$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

Após proceder a penhora dos bens supra, depositei-os

e n poder da Depositária Publica desta Comarca. Nada mais. Para cons_

tar, lavrei c presente auto que, lide e achado conforme, vai assina

do por mm, Oficial de Justiça/Aval>̂ r̂ e pela Depositária Publica.

Valdciairo do S&pírito Santo Corrêa
Oficial de Justiça/Avaliador
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