
LIVRO N.º 2 REGISTRO GERAL CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

A COMARCA DE PITANGA 
~~-')-

PITANGA, ·•24-oE -novembro- DE 1980 
matriculo --~ -~ fôlho 

- 7403- -1-

e. IMÓVEL:Prooede-se a matricula de m1a erea de terrenos medin
ão 6óOm/2·.._constituido pelo lote n202,da quadra n222,situadp l 
na extensao do loteamento denominaC:o Vila Planalto,de:sta ci
dade,sem benfeitprias,compreendido entre os seguintes limi~
tes e confrnntaçoes·:Uordeste,com 20 metros ,confrontando comi 
o l ote nº05,da mesma quadra;Noroeste~om 40 metros,confron-
tando com o lote n203,da mesma quacr Suleste,com 20 metros., 
confrontando·. com a rua Bandeirante::·. do_s de ç_onfrontações a 
esses tomados d·o registro anterio-r. ~r 
PROPRIETARIO:Ailtonio Antunes Pereira e sua mulher dona Zenil· 
!a siiva Pereira,brasileiroa,casados,lavradores,residentes1 e 
domiciliados nesta cidade4 com CIO n2352 .9&0 •. 119/53. 
REGISTRO ANTERIOR.~60-238 ,as !ls. lO,livro n11!2,deste oficio.-

e. ft.i-7463;24/:J.ll:J.9$ó:-Jfrot.29474; Por:- escrJ.tura PUblica de: J 1 
compra e venda,Iavrada nas notas do tab. desta cidade,às fls 
59 e 60,livro:n2114,em data de 17 d' novembro de! 1980,o sr. l 
A:ntoniio Antunes Pereira e sua mulhe:~,quali!ica.dos na matric,'!! 
la supra, venderam para a snra. CATAHINA· PBRTELLA., brasileira· 
casada,do lar,residente &:,domicii!acla neste municipio,com li 
CIC n2146.~~~~~l,o im9vel com a,, caracteristicas supra 
da ma~ricu~acima ~lfri ta ,por Q40 .. 000,00.Custas : ~Jl . 820,00 .• 
Dou :fe. _.: 2•·· -~ 

i. R. 2-7403:-09- -1981:-Prot .34.085:- Çor escr itura publica de 
compre e venda,lavrada as notas do Teb.desta cidade,às fls . 39. 
do livro 117, em 26-11-Bl,pelo qual o Sr.João Portela e sua ~~ 
lher D. Cat erina Portela,brasilairos,casados,residantas e domi· 
ciliados nes t e munic!pio,representados por seu procurador o SJ 
Orlei Martins , braeileiro,casado,do comercio,residenta e domi
ciliedo nesta c idade , venderem ao Sr.ORES~ES VI DAL MARTINS,bra 
silai~casado ,la vrador,residente a dm~~qi~a,d1go domicil~ado, 
neste municfpio;O imÓvel supra com s~ . ca~:pcterist~s por ~S 
80 . 000 , 00 .-Custas ~~$ 5.528,00.-Dou fe~- \v~ { 1 

--~~------------------~ R.03-M.7403 -22 /12/2003- Prot . 135.291:- Ior Escritura Pública de 
Compra e Venda, lavrada nas Notas do 1 abelionato Messias, desta 
cidade, as fls.l13, do Livro n2145, em data de 21 de Julho de 
1988; o Sr. SEBASTIÃO MOREIRA, brasileiro , casado com ANA MOREIRA 
carpinteiro , residente nesta cidade, cem CI.RG . n Q 1.506 .121-PR., 
e CPF.nº 244.405.829-15; ADQUIRIU po ~ compra d e Or estes Vida l 
Martins e sua esposa Izaura Leal Marti~s, bras i leiros, casados, 
residentes nest e município, e~e a3ricultor , com CI .RG.nº 
1. 201.405- PR., ela do lar, com cer1:idão de casamento nº 17, 
f ls.l2, do livro 01, do CRC., di Distrit•) de Palmeirinha, Comarca 
de Guarapuava-Pr., por tadores do CPF. :1º 222.008.609-78, no ato 
representado por seu procurador Pedro Fiscardi da Rocha, 
brasileiro, casado, agricultor, residnnte neste municipio , com 
CI.RG . n2 1.725.862-PR., conforme instrtlmfmto de fls.l76, do livro 
101, do Tabelionato Messias, desta cidadE!; A TOTALIDADE DO IMÓVEL 
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RETRO MATRICULADO E CARACTERIZADO; 
(cinquenta mil c r uzados) n a época· 
imposto s/transmissão de bens i móJ 
Negativa nº 639/200 3 exp9di da pela 
(custas : -1 . 260 , 00VRC-R$132 , 30); dou fé. 

R.4-M . 7403-01/07/2004-Prot . l37. 759: -

22 200 3 

pel~ preç6 de Cz$50.000,00 
Guia de recolhimento de 
s nº 77 9/1988 ; Certidão 

f eitura Munic i _a l local; 

Pública 
Compra e Venda , lavrada nas Notas Tabelionato Ribas, 
Município de Boa Ventura de São Roque-Pr. , às fls.50 do livro n 
11, em data de 29 de Junho de 200 4; o Sr . Sebastião Moreira 
CI.RG. nº 1.506. 121-PR .e CIC n º 244.405.829-15, e sua mulher An 
Correia Moreira, CI.RG.nº 7 . 952 . 303-8-PR . e CIC nQ 025.109 . 849-42 
brasileiros, ele pedreiro, ela não exerce atividade profissional 
c asados entre s i, sob regime de Comunhão Universal de Bens 
anterior a Lei nº 6515/77, residentes e domiciliados à r u 
Bandeirantes, snQ, Vila Planalto, nesta cidade, neste at 
representados por sua bastante procuradora Marcia A arecida Buen 
de Lara, CI.RG.nº 4 . 156 . 634-5-PR.e CIC nº 566.849.089-00 
brasileira, casada , d o lar , r e sidente e domic iliada a rua 1º d 
maio , 271, Vila Pla nal t o, nes t a c idade, confor me instrumento d 
procuração l avrado nas Not as do Tabeli ona t o Messias desta cidade 
às fls.l80 do l ivro 177 ; VENDEU para o Sr. VALDOMIRO RODRIGUES D 
COSTA, CI.RG.nº 13/R-2.352.533-SC.e CI C nº 116 . 154 . 510 - 72 1 

brasileiro, do comércio, separado judicialmente, residente 
domiciliado a rua 1º de maio, 271, Vila Planalto, nesta cidade 
A TOTALIDADE DO IMÓVEL RETRO MATRICULADO E CARACTERIZADO, pel 
preço certo e previamente ajustado de R$10.000,00(dez mil reais) 
Guia de recolhimento de imposto s/transmissão de bens imóveis n 
338/2004; Tendo em vista o contido na seção dois, ítem 16.02.08 
do Código de Normas da Corr egedoria de Justiça do Paraná, fica 
as partes dispensadas da apresentação da Certidão Negativa d 
Tr ibutos, outrossim ssumem desde já a total responsabilidad 
sobre tributos atr so se porventura existentes; Recolhida 
taxa junto ao Fun ej s na quantia de R$20,00; Tudo conform 
consta no corpo da Es ra óra registrada; (custas-2.1 65,00VRC 
R$226,80); dou fé.~~~ 

R. 05-M . 7403-23/11/2012-Prot.l88.958: - INÓVEL:-O ret ro matriculado 
PROPRIETÁRIO: -Valdomiro Rodrigue s da Cos·ta, CPF nQ 116. 154 . 510- 72 
CEDULA DE CRÉDI TO BANCÁRIO - CCB n2237/6370/424 ; FI NANCIADOR: 
Banco Bradesc o S/ A, a gência desta cidade ; EMITENTE:-Valdomi r 
Rodrigue s da Costa e Cia l tt da neste ato repr esentada 2 0 r Marci 
Aparecida Bueno de Lar a e Val domiro Rodrigues aa Costa 
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VENCIMENTO E PRAÇA DE PAGAMENTO:-a Ser pagos em 48 (quarenta e 
oito) parcelas de R$2.563,58 (Dois mil, quinhentos e sessenta 
e três reais e cincoenta e oito centavos) a iniciar em 
03/01/2013 e com término e1n 03/12/~016; AVALISTA : -Valdomiro 
Rodrigues da Costa; VALOR DO CREDI'rO:- R$85.000 ,0 0 (Oitenta 
e cinco mil reais ) e m moeca corre EM 
~LIENAÇÀO FIDUCIÁRIA:- O imóvel objeto da m do 
livro nº02 Rg, deste Oficio Imobiliário; O o emit ente 
pelas demais cláusulas e condições ntrato óra 
registradoi EMISSÃO:-Em 23 de nov.embr o de 012 itanga Pr; 
(custas-63 0 ,00VRC-R$88,83}; dou fé . Em 23/11/20~. , 

AV.6-M.7.403-19/09/2018-Prot.222.734:- ~O DE 
PROPRIEDADE: Por requerimento dirigido a este Oficio, ~elo Credor 
Fiduciário Banco Bradesco S.A., neste ato representado pela 
Guasque Advogados Associados; Anexos: ITBI n°5188/2018 base de 
calculo R$2 32. 64 6, 00 recolhido no valor de R$4. 652, 92; FUNREJUS 
n°00000000029924472-3 recolhido no valor de R$1.069,75; Procedo a 
presente para constar que FICA CONSOLIDADA A PROPRIEDADE OBJETO DA 
TOTALIDADE DO IMÓVEL SUPRA MATRICULADO, em nome da Credora 
Fiduciária BANCO BRADESCO S.A., oessoa juridica de direito 
privado r inscrit~ .N LME:. sob nQ 60.746.948/0001-12' Osasco-SP. 
Vi saneio que já t orreu c p azo previsto no artigo 2 6 , § I, da 
Lei ~ .. 5-i-4, e e novembro ·e 1997, sem que houvesse a purgação 
da fuora, -;10s o § 7° do mesmo artigo e lei. Ficando via da 
referida doe inst uiram o presente pedido , arquivados 
nesta Serve vidos fins ; (custas :-VRC.2.156,00-
R$41 6 , 11) ; 9 de setembro de 2018. JC 
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