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REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL

CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS E ANEXOS DE zuO VERDE - GO
FRANKLIN WII-SON XAVIER - OÍ'icial CNPJ: 02.847.07710001-27

cnRrruÃo DE rNTErRo rEoR

FRANKLIN WILSON XAVIER, Oficial
do Registro de Imóveis de Rio Verde,
Estado de Goiás, na forma da Lei, etc...

CERTIFICA, a requerimento verbal da parte interessada, por meio do protocolo de certidão n" 368.002, que a presente é

reprodução autentica da matricula n" 51.636, do Livro no 2, foi extraída por meio reprográfico nos termos do Art. 19, §1o, da
Lei n'6.015/73 e ArÍ.41 da Lei n'8.935194 e está conforme o original: IMOVEL: Rua Cento e Doze, Jardim Presidente,
nesta cidade; PROPRIETÁRtl: Prefeitura Municipal de Rio Verde, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ:
02.056.72910001-05, neste ato representada pelo atual prefeito, Dr. Paulo Roberto Cunha, brasileiro, casado, advogado, CPF:
014.043.711-1 5, residente e domiciliado nesta cidade. "Hum terreno para construção, parte "8" do lote 17, da quadra 06, com
a área total de 229,50 metros quadrados, sendo: 13,00 metros de frente, 02,30 metros de fundos, por 30,00 metros na lateral
direita, e 31,85 metros na lateral esquerda, dividindo pela frente com a Rua Cento e Doze, fundos com o lote 08, lateral direita
com o lote l6 e lateral esquerda com a parte "A", otl atuais confrontantes". REG. ANT: R03/M.15.694. O referido é verdade e

dou fé. Rio Verde, 28 de novembro de 2008. O Oficial:(a) Paiva
R0l/M.51.636. Nos termos da Esc. Púb. de Compra e Venda de26 de novembro de 2008, lavrada no Cartório do l'ofício
Iocal, Lvo 635-E, fls 128, o imóvel constante da presente matrícula foi adquirido por: Antônio Carlos Monteiro da Silva,
brasileiro, advogado, CPF: 139.819.501-25, casado sob o regime da comunhão universal de bens com lvone Lins de Jesus
Monteiro, brasileira, advogada, CPF:485.832.861-91, residentes e domiciliados nesta cidade, por compra feita à Prefeitura
Municipal de Rio Verde, já qualificada e legalmente representada, pelo valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), e para
efeitos fiscais, avaliado por R$ 20.340,10 (vinte mil e trezentos e quarenta reais, dez centavos). Autorização - A autorização da
lavratura da presente escritura está contida nos termos da Lei Municipal n' 4)692001 de 2411012001. Apresentou: ITBI -
pago, conforme DUAM n" 1556615i0. O referido é verdade e dou fé. Rio V erde,28 de novembro de 2008. O Oficial:(a) Paiva
4v.02lM.51.636. Procede-se a esta averbação, nos termos do requerimento de Clube Rioverdense, CNPJ:02.62 1.027 10001-
27, de 0711012014, o qual apresentou Certidão de Execução art 615-a CPC de 2310912014, protocolo 201402548340, do
Cartório Distribuidor da Comarca de Rio VerdeiGO, 1o Vara Cível, Execução, devidamente assinado pela distribuidora Sra.
Christienne Vilela de Freitas; para constar que fica averbada no imóvel objeto desta, a presente ação, executado: Antônio
Carlos Monteiro da Silva, CPF: 319.819.501-25, exequente: Clube Rioverdense, no valor de R$43.094,26. O referido é

verdade e dou fé. Rio Verde, l3 de outubro de 2014. Selo eletrôniço n". 201410.0605 14071 71719052001098 O Oficial:
R.03/M.51.636 - Nos termos da Certidão Narrativa, de 0310912015, da 2u Vara Cível local, extraído dos autos no 1367,
protocolo: 391093-39.2011.8.09.0137(201103910935); de Cobrança de Honorários, tendo como Requerente: Rosangela Leão,
e Requerido: Antonio Carlos Monteiro da Silva, Allianz Seguros S/A; devidamente assinado pela escrivã Carolina Ruiz J de

Moraes; o imóvel constante da presente matrícula foi penhorado em favor de Rosangela Leão;para garantia em andamento no
valor de R$545,00; ficando como fiel depositário: Antonio Carlos Monteiro da Silva. O referido é verdade e dou fé. Rio

23 de setembro de 2015. Selo eletrônico n".201509.06051503030926097300101. O Oficial
4v.04/M.51.636 - Protocolo no 354.646 - Nos termos do Ofício n' 1506/2018 , de2810612018, da 2u Vara inal local.
extraído dos autos n" 235, protocolo: 45348-36.2016.8.09.0 137, de Ação Penal, tendo como Vítima: Osires Yaz da Silva, e

Acusado: Antônio Carlos Monteiro da Silva, devidamente assinado pela M.M Juíza de Direito Dra. Tatianne Marcella Mendes

Rosa Borges, para constar que fica averbado o protesto bens sobre o imóvel constante da presente
ial:matrícula. O referido é verdade e dou fé. Rio Verd 06 de 20r8

Era somente o que me pediram para certificar e me conferi, dou fé e assino
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Emol. R$ 45,68, Fundos Estaduais R$ 18,24, Tx. Jud.R$ I

Selo Utilizado: 007820091 103481 10640048
Consulte este selo em: https://see.tjgo jus.br/buscas
Esta certidão possui validade de 30 (trinta) dias, a contar de sua emissão
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