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BAIRRO T ALTO BETROBOLIS - VILA ALEXANDR. llLi
IMÓVEL ; UM TERRENO com estas indicações uo sul, na extensão de 15,00

metros, confronta com a i*ua "B" da Vüa Alexandrina} ao norVe, na extensão do 15,05m, limita com imoVel que r ou foi de Alencourt Machado

eijo e ou; ao leste, na extensão de 23, lom limita com imóvel que e =
ou foi de Benta Bumertz da Silva} ao oe-to, na extensão de 23,70m, M

=miita

ciDm imóvel que e ou foi de Benta Bijjaerts da Silva, na amarra-=

çao, o vertiCG formado pelos lados sul ,

e

oeste, se acha na distãn

cia de 291,55m, ^pelo percurso do lado p,;ir da mesma rua "B'' da Vüa
Alexandrina, ate a esquina com o lado sa;' da Bstrada Anbonio Ueverino.
ALMERINLO MACIIALO CAfíL0£0, contador e sua mulher Il'ffiS=

GOMES CARDOSO, do lar, domiciliados nesca capital,

com

080-00. HE^IgTRt;) ANTERIOR: Matrícula n^'32^229, fl.Ol,
do Ofício da 4^ zona» tudo

0 TITULAR:
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CIO

nSi:.67.344.
do livro 2-RGrj;= ,

confoime certidão reprográfica reupectival
» *

IaO ,50UHE

1.7ü6 — 19*01,1993 “ DETTOMINAÇÃO j-E RÜA — Pica averbado o reque

rimento do proprietário Almerindo Machí io Qardoso, datado de 12.01.T
993, e fotocopia autenticada do Atestaco nfi274/92 da Prefeitura MUni

cipal de Porto Alegre, datado de 24,08,91 para constar que pela Lei
n26.005/67, a rua B''da Vila Alexandrii.a passou a denominarlse: "Rua
JOÃO PAZIO AIAATO". Tu

conforme e dem; io condiçõen^- doa

que ficam arquivadosJ
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documento 3=

Í:í3AVk1,00URE

fí-2-1.786 - 19*01.1993 - OQMPfíA E VEND., « Por escritura públiica

vrada em 12.01.3993, as folhas 124/125 j verso, do livro nSlB de laTransmissões "A", sob n2j239/055, pela i^udante do 122 Tabelionato =

desta capital, Ana Maria Brandão, - AIÍvíET^INDO MAGIÍADO CARDOSO, contfí
dor, Cl n2200l643507 e sua esposa INES GOMES CARDOSO, do lar, brasi

leiros, residentes e domiciliados nesti capital, ã avenida João Pese
soa, 360, com CPF n^l67.344.080-00, - venderam o imóvel objeto des
ta matricula , para'OLEO DOS SANTOS DUARTE, brasileiro, comerciante
casado com Edileusa Pires Duarte, domiciliado e residente nesta capi
tal, a rua Joao Pazio'Aiaàto, 280, com Cl n26021159782 e CPP 1.2417 ig

4.000-82, pelo preço de C450.000.000,00, e na guia de
foi coníirmada a avaliação em 23--11.1992. Consta que,
nao estaô enquadrados-em quaisquer dat. r.;ituações que
comprovar a inexistência de débitos para com o INSS e

ITBI n2026728
03 vendedoresos obriguem
DpRlí' a que se-

refere a Lei 8212, alterada pela 8218 legulada pelo Doc.356/91;

. que a vendedora Ines Gomes Cardo so, teve sua
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Ias testemunhao, Paulo líobcrto da Sil\'a Praga, Cl 4OII3648OI e por lía

^icio Grascl, GI n28028772252. Tudo conforme e demais condiçoes /dp

ato notarial, encerrado na metade da }Aü linha da folha 125 vrsoâ^^
Ressaivada a.rasura em: •'23.11.92*'• 0 TXTULAIÍ PPSTE OPiCIO PE

iDi BIffVEIS -ti
KOTIPICAÇÃO:

Crfí382.441,29.-1**

—>

^0\ST/^

- OFiCiO DE REGISTRO DE IMÓVEIS Certklác
19. dal
'íess£{v&/?‘i
<5
^1

Porto A);-- 'j i.

O

■ í

cluindo c» Iríi

s pfotoconizados.

A .ú.h,Q.:d....
Rü-çáatrodof c3e ímó-

FlGU eiRÔ

e® Zona

ANAIA C. RIZ2I FK3UEIRÔ
CMIofai A^udant»

DR

/O

51;.V73 Q Lgí N^.216/75.

Btt>. MiGUtL Dí" OUJVEff^

O

<0

■ráHce ôxtralda f»oa termos do § 1, do art.
i

De

C RIZZI F«UEw,i

■

t

^•OOEL

FIGUEíRrt
Ri»9W»ador *,

O

'V Iíx}«p2fvíéí>cia. 172/105
C,

fone (051)

^''^22532.^^

/

\

O

conJInua no ficha n®

/

