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IMÓVEL:- Procede-se

198,00 mz

CART

o ito metros qua

:ados), constituíd

pelo l ote n2 05 da quadra n2141 zona 02 elo Loteame to Vila Planalt
do Quadro Urb.d/cidade., compreendido er.tre os seguintes limites
confrontações:- NORDESTE- Com 11,00 metros confronta com a Ru
Tiradentes; NOROESTE- Com 18,00 metros, confronta com o lóte nQO
da mesma quadra; SUDOESTE- Com 11,00 metros, confronta com terra
de Alexandre Strujak; SULESTE- Com 18,(10 metros, c o nfro nta com
lóte nQ04 da mesma quadra ••
PROPRIETÁRIA:- MARIA CHOPTIAN, CI
G nQ 1 .479.226-SSP/PR e inscrit
bra ·lei:: a,
no
CPF
nQ374.559.669-20,
consensualmente, residente e domici iada
Neto, Pitang a Pr .
REGISTRO ANTERIOR: M.2.652, do

Av.Ol-M.31.764-28/02/2014-Prot.198~ -~~----r-e_q_u_e_r_i_m_e_n_t_o__d__i _r _i_g_i_d_r
a est e Ofíc i o pela parte interessada,
om firma devidament
reconhecida pelo tabelionato Messias de:;ta cidade, juntamente c o
memorial desc ritivo, . devidamente assinado por técnico credenciad
o Sr.AMARILDO MARTINS -Técni c o Florestal- CREA nQ2302/TD e guia d
Crea devidamente quitada; Procedo a presente para constar
avebação das confrontações atualizadas do lóte nQOS da quadr
nQ141, zona 01, que são.- NORDESTE- Por uma linha seca, com rum
50 Q49'30"NO,
medindo
11,00 metros,
confrontando com a
Ru
Bandeirantes; NOROESTE- Por uma linha s~ca, com rumo 39Q10' 30"SO
medindo 18,00 metros, confronta com o :.óte nQ06 da mesma qua dra
SUDOESTE- Por uma linha seca, com rumo 50 Q4 9'30"SE, medindo 11,0
metros, con onta com terras de A exand~e Strujak e a SUDESTE- Po
uma linha se
c om rumo de
Q10'30"NE, medindo 18,00 metros
erras do 1 e nQ04 da mesma quadra. Ficando o
presente pedido arquivados nest
~ . 7fins . (Custas-60, OOVRC-R$9, 42). Do
:.?or Escritura Pública
nas Notas do 'l'abelionato Me ssias, dest
cidade, às fls.123/12 . do livro 286, em data de 07 de março d
2014. OUTORGANTE VENDEDORA:- MARIA CHOllTIAN, portado ra da CI R;
nQ1.479.226 SSPPR e inscrita no CPF n \2374.559.669-20, brasileira
pensionista, separada judicialmente, resi c.ente à Rua Domingos Santo
Neto, nQ880, Santa Regina, em Pitanga-PR. l~ como OUTORGADO COMPRADOR:
VALDOMIRO RODRIGUES DA COSTA, por tador da c:: RG nQ13/R-2.352.533 SSPSC
inscrito no CPF nQ116.154 . 510-72, brasileiro, comerciante , divorci ado
residente à Rua 1º de Maio, n2271 , Vila Planalto, nesta cidade;
R. 2-M. 31.764
Compra e Venda,· lavra a

OUTORGÃDO COMPRADOR ADQUIRIU A TOTALIDADE

pelo preço cert o

e

X> I MÓVEL SUPRA MA'l'RICULADO

previamente ajustad·J de R$
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DE 2014

verso

mil reais), já recebidos; Apresentara
s seguin-e s docume ntos: CERTIDÃO NEGATIVA de Débitos Munic ipais sob n°2334/ 14, expedida
pela Prefeitura Municipal desta c idade; CERTIDÃO NEGA WA de Ações
Cíveis (feitos ajuizados), expedida pelo Cartório do Distribuidor
e Anexos desta comarca; CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA de Débitos
Relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da União, expedido
pela Secretaria da Receita Federal; CERTIDÃO NEGATIVA de Débitos
Tributários e de Divida Ativa Estadual, expedida pela Secretaria
de Estado da Fazenda do Estado do Paraná; CERTIDÃO NEGATIVA de
Débitos Trabalhistas, declarando o comprador que dispensa a
ne gativa
de
ações
trabalhista
da
9ªRegião,
assumindo
a
responsabilidade decorrente
da mesma;
CERTIDÃO NEGATIVA de
Distribuição Regional de Ações e Execuções Cíveis e Fiscais, e de
Execuções Criminais , expedida pela Justiça Federal, extraída em
nome do vendedores ; Guia de Recolhimento
o Imposto Municipal
Inter
Vivos conf . Guia D~l-ITBI n°ll6/2 14, valor base de
calculo R$30.000,00 valor recolhido R$600,00;
ia de recolhim to
da taxà do FUNREJUS n°140.063.202.301.802.00
R$3
0,00
valor recolhido e devidamente quitada;
corpo
da
Escritura
ora
registrada;
(cust
R$6 76,98); Dou Fé. Pitanga, 25 de Março de 2014 . J
R.03 - M.31.764-29/12/2014-Prot.204.770:retro
matriculado; PROPRIETÁRIO: - VALDOMIRO RODRIGUES DA OSTA; CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO:237 / 000087/60375;
FINANCIA: OR:BANCO
BRADESCO S.A; EMITENTE : - VALDOMIRO R.
DA COSTA &. CIA LTDA;
VENCH1ENTO E PRAÇA DE PAGAMENTO: - A serem pagos em 36 (trinta e
seis) parcelas de R$1.833,19 cada a iniciar em 26/02/2015 e com
término em 26/01/2018 em Pitanga Pr;
AVALISTA:- Valdomiro
Rodrigues da Costa e Harcia Aparecida Bueno de Lara; TERCEIRO
GARANTIDOR:- VALDOMIRO RODRIGUES DA COSTA;
DO CRÉDITO : R$43.000,00 (quarenta e três mil reais}
nacional. EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA:- O imóvel
n931.764 do livro nQ02 Rg, deste Ofício.
devidamente q u itado. Obriga-se o emitente pelas
condições do con·trato óra registrado; EMISSÃ
(custas-630,00 VRC-R$ 98,91); dou fé. Em 29 de

c
requerimento dirigido
pelo Credor
iduciário Banco Bradesco S.A., neste ato repre entado pela
uasque ~ogados Associados; Anexos: ITBI n 6 5190 / 2 18 base de
alculo R$64.75 0,94 recolhido no valor de R$1.295,02; FUNREJUS
0
00000000029924472 - 3 recolhido no valor de R$1. 069 ,75; Procedo a
resente para constar que FICA CONSOLIDADA A PROPRIEDADE OBJETO DA
OTALIDADE DO IMÓVEL SUPRA MATRICULADO, em nome da Credora
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