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matrk:U~:l r: ficha :'I
= 75.695=:J L001 ":J Avaré, 15 de abril de 2014.

LOTE N° 16 DA O ADRA F, do loteamento "JARDIM DONA LAURA", situado em Avaré-
SP. fazendo frente para a Rua 4, medindo 3,00 metros em reta e .l4~14 metros em curva-convexa
de raio 9,00 metros; confronta-se à direita, de quem da rua olha o lote. com a Rua. 2, medindo i

15,46 metros; à esquerda com o Idte 17, medindo 24,46 metrosjaos fundos com o lote 01, me-
dindo 12,00 metros, perfazendo uma área de 276,13 metros quadrados.

PROPRIETÁRIA: LORENZElTI -EMPREENDIMENTOS IMOB.ILIÁRJOS LIDA, CNPJ n°
09.432.977/0001-52, com sede em Avaré-Sl', na Rua Goiás n" 1.548, Centro.

REGISTRO ANTERIOR: R-02l65.862 de 15,04.2014, deste Ofício..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)~---------------------------------
Aos lotes integrantes do loteamento "Jardim Dona Laura" foram impostas restrições convencio-
nais (forma de uso e ocupação do imóvel), minuciosamente especificadas no contrato padrão
que integra o processo respecti o quivado neste Ofício.
A Escrevente Autoriza (Gislene Zanlucki).
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Av-02l75.695 -Em 21 e maio de 2018. DENOMINACÃO DE RUA. "
Pelo Decreto Municipal nO3493 de 10.07.2014, verifica-se que a Rua 04 e a R\la 02 passaram a
denominar RUA PEDRO PARRA ALONSO JUNTQR e RUA MA-TEUS SUGIZAK1, respecti-
vamente. ~
A Escrevente Autorizada: . - (Gislene Zanlucki). ,
--------~----------- -------------------------------_ ..------- ------_._-_._-
Av-03175.695 "':Em 21 de maio de 2018. CADASTRO.
Pelo instrumento particular firmado em Avaré-SP em 02.05.2018, nos termos da Lei n"
9.514/97, e certidão nnmicipal emitida em 02.05.2018, verifica-se que o imóvel desta matrícula
está cadastrado junto à municipalidade de Avaré-SP sob n" 5.368.016.000. Protocolado sob n°
231.629 em 03.05.2018. ~ .
A Escrevente Autorizada: _.~ (Gislene Zanlucki).

R~Õ~/ID~~-E~-~id;~~~~ND;:;ç~~RA.-----·---------------
Pelo instrumento particular mencionado na Av-03, a proprietária LORENZETII - El\.1PREEN-
DTMENTOS IMOBILIÁRIOS LIDA, já qualificada, VENDEU o imóvel desta matrícula a
DELSON RODRIGUES DE PAULA, RG n" M-8193981-SSPIMG, CPF nO000.921.416-09, ca-
sado pelo regime da c~munhão parcial de bens, após a Lei n" 6.515177. com VANESSA CR1S- .
TINA GONÇALVES/ FONSECA, RG nO M-7870476-SSPIMG, aF n" 004.476,466-99, ,
(continua no"verso) L . I

Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 01 - Jardim Europa - Avaré/SP - CEP: 18707-150
FonelFax: (14) 3732-376613732-9640 - e-mail: riavare@uol.com.br
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brasileiros, empresários, residentes e domiciliados em Avaré-Sj', na Rua Mato Grosso -n° 1.983,
Bráz 11,pelo preço de R$ 140.939,32 pago através do financiamento liberado pela vendedora,
garantido pela alienação fiduciária registrada sob n° 05 nesta matrícula. Protocolado sob n°
231.629 em 03.05.2018. ~ .
A Escrevente Autorizada: .,.; (Gislene Zanlucki). .

~~-;~i;~695:E:-;-;-d~ ~--~ de 2~~~~ÃLii~ÃçÃQ-;~ÜçI~.----~-- -----------------
Pelo instrumento particular mencionado na Av-03: os proprietários DELSON RODRIGUES DE !

PAULA e sua mulher VANESSA CRISTINA GONÇALVES FONSECA, qualificado no R-04,
TRANSFERIRAM a propriedade resolúvel do [móvel desta matrícula a título de ALIENA-
çÃU FIDUCIÁRIA a LORENZETII - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, já
qualificada, com o escopo de garantia da importância deRâ 140.939,32, que será paga da segu-
inte forma: a) J3..$ 9.926,32 como sinal e princípio de pagamento; e b) O restante, ou seja, R$
131.013,00 através de 100 parcelas mensais e sucessivas no valor de.Râ 1.310,13, cada uma,
vencendo-se a primeira em 25.05.2018, e as demais 00 mesmo dia dos meses subsequentes, já
acrescidas dos juros à taxa de 0,9489% ao mês, correspondendo à taxa de 12% ao ano, com as I

demais cláusulas e condições ntes do título. Protocolado sob ~o 231.629 em 03.05.2018. '
A E.screvente Autorizada: - .. (Gislene Zanluck.i).

Av-06175.695 - (CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRi~) - -Em 07 de março de 2019.

Por tntírnação Alienação Fiduciária de 03 de janeiro de 2019, requerimento de 28J02l2019,certidêo. , ,

expedida por este Oficio em- 29/01/2019, guia de ITBI e demais documentos apresentaeos

procede-se sesta averbação p:~ra constar que, realizado, o procedimenip'PI~ciPlinado no artigo 26

da Lei Federal nO9.514/97 em :face dos devedores fiduciantes OELSON.RODRIOUES DE PAULA
- - - - - - -- --~. . ,.

e sua mulher VANESSA CRISTINA GONCALVES FONSECA, já qualificados, sem que houvesse

purgação da mora, fica CONSOL:lDADA A PROPRIEDADE do imóvel objeto desta matrlcula na

pessoa da credora fiduciária. ~ela LORENZETII EMPRI;ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS ~TOA, já
.' -

qualificada. A credora fiduciária adquírente deverá promover os .~~ilOes públicos disciplinados no

artl!)o 27 da Lei Federal 9514/~7. Base de cálculo: R$ 90.804,96. Protocolado sob n° 235.803 em

03/01/2019.

Escrevente: Gislene Zanlucki.

---------,--,----_._--_._----~ ..__.~---------

'QUALQUER ADULTERAÇÃO, RASURA OU EMENDA, INVALIDA ESTE DOCUMENTO'
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) REGISTRO DE 1M VEIS, T TULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOA JUR DICA
/- COMARCA DE AVARÉ 1 SP \

Os imóveis do município de Itaí pertenceram a esta comarca de Avaré de
20.09.1928 a 25.11.2009, depois passaram à comarca de Itaí, tendo antes
pertencido à comarca de Faxina (atual Itapeva). r

, ( (

Certifico que a presente certidão é cópia autêntica e atualizada da matrícula nO
75695, expedldanos termos dos artigos 19 e 21 da Lei nO6.015/73, retrata a
atual situação registrária do imóvel a que se refere, sobre o qual não há
qualquer outro registro de ônus além dos eventualmente noticiados na
presente certidão, que abrange os títulos apresentados até? encerramento do
Livro 1 - Protocolo no dia útil anterior à presente data, devendo ser
complementada com certidão da Circunscrição atual, se for o caso, conforme
indicado abaixo.

Desta Certidão:
EMOLUMENTOS
AO ESTADO
ÁSEFAZ
AO SINOREG
AO TRIBUNAL '-
AOM.P
TOTAL

R$: 30.69
R$: 8.72
R$: 5.97
R$: 1.62
R$: 2.11
R$: 1,47
R$: 50.58
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Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso acima, ou acesse o
endereço eletrônico https:llselodigitaLtjsp.jus.br/ e informe o Selo: [1205683C3CS000020956MU19S]
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Avenida Professor Celso Ferreira da Silva, 01 - Jardim Europa - Avaré/SP - CEP: 18707-150
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