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IMÓVEL-Proeede-se a matricula de uma area de \t\errenos medind~ 
tl5om?~\seiscentos metros quadrados),constituia,p :pelos lotes! I 
nQs06-remaneseent·~ e 05-remanescente, da quadra nS183 ~antiga 
22,zona !~loteamento Vila Planalto,do quadro urbano desta ci
dade,com os seguintes limites e confrontações:Nordeste,comlll 
40~00 metros~eonfronta com terras dos lotes nºs 5-parte e 6-A 
da mesma divisão e quadraiSudeste,com 15,00 metros·;"confronta-
se cam ter»as eom terns,digo da rua Orestes Fer.eeira;Sudoeste 
com., 40·~00 metros·,confronta-se com terras dos .. lotes nQs 01 e li 
02,da mesma quadra;Noroeste,com 15,00 metros ·~·coníronta-~e eom 
tenras do lote ng04,da mesma quadra;Dados de conf;ontaçoes e~ 
ses jomadOS dà, memorial descritiVO assinadO por teQ;fliCO res-r 
ponsavel o Dr~ Jaime Luiz de Oliveira,crea 29087-D;anexo guia 
de Orea -~ficando os mesmos arquivados neste oficio para os de-
v:idos f1tJS; . 
PR..OPRIE'f.ARLO:-Antonio Rovant CP n~l32516279-53 e sua esposa , . 
ãêfiã-lrf!!õê Sartori Rovani~bra ileiros,agricultores,oasados 
entne s1:,sob o regime di comunh o de bans ,anteri_or a lei nl2 I 
6515/77)oonforme certidao de ca mento n~76,!ls~~17~livro B-6 
Q.o ORC de ~rat.ib."--R~,; ~ . ir; • 
R;E,GIST.RO, ANTER,IOM.E:,l-1.5.~757 e. - 5 .• 759,fls.l,J ~~ p.22 deste 
arrê!õt'imõiU!ir!GJ.,\ UNI;FIC~O. . . , . - -~ . ·: . : . . . ~-; . ; . .- . , · . .. 
~~lf!T65i!9"~qrõ:ü;J.,~ -1 õr-iãêrffürã~--snêãaê-ê'i 
j).rã"_ê_v~nãa:Tãvrããã-nãs-iiõfãs tabellonato desta , cidade,àsl( 
fls'.-004-;livro n2175,em data de de m;:iiO de r~·997~· o sr.A~to-
nio Rovani e sua esposa";'acima qualificados,no ato representa
dos por seu procurador substabelecido o sr~ Valdomiro Rodri
gues da Costa·, OI RG n213R/ 2352533 SO e CPF n2116154410-72, 
brasileiro ;·aivorciado,do comércio',resill ente nesta cidade'} nos 
termos do instrumento. pÚblico de substabelecim~n.to de procura 
ção outorgado as fls1;062,liVTo n2166-81do cartorio de L.aran-f 
j _ei:ras d.o Sul, deste Estado9vendeu para a snra-~ QRA; lt.tJOlA. JQ.. 
0.\!!!_!!~!~·-- OI RG. n~2235827 PR e C:!F n985239!~~=00~rãi( 
fê1ra, easaãa com o ar~~'* Pedro Ivo Ferre :tra sob o reg1me de eo
mun.hão uni versa de bens ,anterior a le:'. n2 6515/77 ~residentes I 
e comic~liados rua 12 de maio · sn, Vi:.a )nanalto,de~ta cida. 
de·,o imwel com s carscteristicas da uatricula supra·;·por R$f 
6'! 000~ 00( seis mil! reai~); Guia de recolhimento imposto s/ 1111 
transmissão de bf s !moveis nºl34/97 ;Oortidão negativa exped-i . 
d.a pela Prefei ~ Munici al eid~Jde sob n22433 ;Custas:= 
»•l3.51.0A..'D.ou· fa•. ·, . . . . · .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . .. -:..""'!.: ......... ,~-..~---- ... ....._.._. ... ~ .................. ..__._ ... ....,...,_ .................. --............. .-.,-, ..... ..,_. ...... .._. ...... ~~ 
.2-M.21.005-18/0 2001-Prot.121.449:- Per Escritura Pública de 

lavrada nas Notas do Tabelionato Messias desta 
do livro nQ 190, em data de 18 de setembro de 

Sr. Pedro Ivo Ferreira e sua esposa Vera Lucia Zocante 
erreira anteriormente qualificados, neste ato representados por 

bastante procurasdor Sr.José Bassani, CI.RG.nº 552.258-PR.e 
nº 127.824.759-91, brasileiro, casado, aposentado, residente 
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e domiciliado nesta cidade, à rua Duque de Caxias, r 9, nos ter
mos do instrumento público de substabelecimento lavrado às fls.12 
do livro 014, or iundo de fls.045 do livro 161 ambos do Tabeliona
to local; VENDEU para o Sr. VALDOMIRO RODRIGUES DA COSTA, CI.RG . 
13/R-2.352.533-SC.e CPF nº 116 .154.510-72, brasileiro, separado 
judicialmente, comerciante, residente e domiciliado à rua 1º de 
Maio, snº, Vila Planalto, nesta cidade; A TOTALIDADE DO IMÓVEL 
RETRO ~iATRICULADO E CARACTERIZADO, pelo preço certo e previamente 
ajustado de R$8. 000,0 0(oito mil reais); Gu i a de recolhimento de 
imposto s/trasnsmissão de bens imóveis nº 520/2001; Certidõ Nega
tiva da Prefeitura Municipal de Pitanga nº 195/2001; Recolhida a 
Taxa FUNREJUS na quantia de R$16,00; Tudo conforme consta no 
corpo d óra registrada; (custas-2.ú10 , 0 0VRC-R$195,75) ; 
dou fé . 
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R.3-M.21.005-15/01 2014·-Prot.197.692:- IHÓVEL:- O retro 
matricula o; PROPRIETÁRI80:-VALDOMIRO RODRIGUES DA COSTA; CÉDULA 
DE CRÉD TO BANCÁRIO Emprestimo Capital de Giro 
n.237/007/685379; FINANCIADOR:-BANCO BRADESCO S/A; EMITENTE:
VALDOMIRO R. DA COSTA & CIA. LTDA. CNPJ N.08.035.267/0001-26; 
VENCD1ENTO E PRAÇA DE PAGAHENTO:- 20 de Janeiro de 2019, em 

• ; AVALISTA:- Valdomiro Rodrigues da Costa e Mareias 
ueno de Lara; VALOR DO CRÉDITO:-R$80.000,00 (oitenta 

reais) m moeda corrente nacional; EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
TIA: o imóvel ob'eto da Matricula su ra; Apresentou funrejus 

dame~te quitado na quantia de R$160,00; EMISSÃO:- Em Pitanga
(cust s-630,00 VRC-R$ 98,91); dou fé. Em 15 de janeiro de 
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AV .. 5-M . 21._005-19 /09 /2018-Pr:ot. 222 .7 34:- CONSOLIDAÇÃO ------o-E 
PROPRIEDADE: Por requerimento dirigido a est ~ff.~io, pelo Credor 
Fiduciário Banco Brade sco S . A. , neste ato represen~ado pela 
Guasque Advogados Associados; Anexos: ITBI n°5191 /20 18 base de 
c alc u lo R$15 1.806 , 00 recolhido no valor de R$3.036,12 ; FUNREJUS 
n°00000000029924472 - 3 recolhido no valor de R$1.0 69 , 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., pessoa jurídica de direito 
privado, inscrito no CNPJ/MF sob n Q 60.746.948(0001-12, Osasco-SP. 
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no . rtigo ?6, §I, da 
ro houvesse a purgação 

7 ° do rnesrn9 · ar·cigo e lei. Ficando "via da 
'nst ruirpm o presente pedido, arquivados 

devidos fins; (custas : ..:.vRc-.2.156 , 00-
19 de setembro de 2018 . JC 
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