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,.. _ _____ ~ ;.... ___ -! IE, S. Pifnhãl, D2 de-º-.UITU BRO . diJ, 19 8!) 
"""""""'=-

·Vfls-Sitio "SANTA LUZIA"t situado no bairro de Santo Luzi 
- .· ,,, 

municipiQ e coroaroa, oom a araa total da 10,99,25 hecta 
jl'BS da t eirras, te,n dc, ,co,mo - bienf;eitorias uma caSI;J da mo,red:a ,_ ~IU-
1, 1 ha e _ ma is p,~qu,~n.as a ·ran,chaço,a·s,, co,n,frantandl:> ª'ffl seu todo, 
~om Paul B~lli, Nastor Balli, Agenor Mondadorit Ba~nardino -
~ertolda, Benedito Ra9azo ou ainda com sucessares desses conª i 

:l~ront:ant s, cadastra 'lº I~cc~, _ s~,b n" ,620 0,68, 101010 5ll~ 00, c•om ai 
~r~a · total .21 ,7,,modulq f~s~al 22,D- nu~ero .de ~od~l9~ fisJ i 
pais 0,98-v ler da ~rra_nua tr1butad9 CRS 5.097.7l57 imoval e 
~se formad c . la anaxaçáo de duas glebas,com assegu1ntes area '; 
ioma 1c 10•m 9,.68 ( v·s h,e,ctareis e1 :sessenta ai oito, ares) e outra - ] 
1
com 1, Jl 1 25hacta r ·es, o~ seja, 13~125.ms.2 .• 1 1p•pssand01 h,o,,ja a f' 1ar-.... 1 

lmar um so todo J co f oi acima descrito.~ 
PRDPRIET4RI0Ss• LU O B(LLI, agricultor• e sua mulher APARECI 

, DA · · . 1 •. t I ,. ca d □ s pelo reg1ime: dei ,c ,omunhao da bens ., po, , 
jtadores d 10 ,cpr n" 127 3 1ai2.98:-34., b.r.asil!.e.ir ,os,1 reside.nt,es e da, 
mieiliado$ nista munici o. -
REGIS TROS ANfEAlORE61 -T. 1, 12.768 e 15.328-livros 3R e lU-
!A DíIClAt :, ;çz;: iY AcJJ;;,;.._~g&q .O 
:=;:===;===~=============~=e-;~= =~~~=~~~~=;~==:======-== =~~ 

iR.,Ol-M.S, •. ·742 ... Em 02 OE 101U-TUBA · DE Q.;9.'..8S· 
'Pela escritura de ,anda e comp da 24 de maio ~e 1.985, do l 
, Of,i ,c io de Ni,0,ta,s, desta cidade,. ivro ·2Je 1 f ls. 72,, os, p,ropris 
l'tarios a,oima q,ualifi,cados, v 1a1nde am 2 imovel :pe:lo p:t- ·eç:o d,e - li 
'CR$ 35.ooa.ooo ( trinta e cinco mi l o s cia çruzeiros), ao ou
lto rg,ad9 ,com,p,r :ador, JOSt RD B,E,RTO BO I, solte.iro,, m:ai,o,r, capa 

l 'ª'i co,me!eio t CPf n2 1[U6,.l8l ,.,B,28,-5 4, r ,sidenta a dom1cilia,di,os 

1ne;:sta _~.1idad~. br.a,si.· le~i%c!ç' .. -. . /) .. ·, · . .·· -. 
jA OfIClAli . ~Q ~i_Q)4i:e- f:Jl'a:z:1. C-<&c__{J 

e=----~-=-------:----------=•--=-~-----~ e-------~--~---~~---
! Av_;~~;~;. ~:;;-; ~~~- -~~1~;5~ ;~~ed~ ;s;a--::r~~~~~~ d~-~_-;;3~ 

inciso E - de Oficio~ fotra ''~a,) da Lei 6J} 1 sn3" para co . tar _ revendo o-s registros : 
j a:m,erfores1 . por eles .verifiquei oonstm: que o ~~1el matricu está o,nerado com 
, SERV[DAO ,convencwnal perperua de llllplan . ·. ao de torres ou po tes para passagem de 

linhas de transmissão de· ene:r,gia elétrica,, a , _ vo, · da CENTRAIS EL . TRICAS DE SÃO 
: PAULO S.A .. - CESP, nos. termos do re is . ' nº , 5·6l d , Livr · 4-H. 
' ' '1 . 
j A SUBSTITUTADAOFIClAL;- ·, ~, 1

1
1 , · • .' 

1 . . . __ -·~ - . ~ BeLRosam antola~·, • .. ·lotto 
1 A_v_.J_i5.7.A:2. Em 29 de abri] de 2.00.5.. Procede-se esta .aver, · ,1ão à vista do requ ento 
1 de 23 de julho de 2004, firmado ,em São Paulo-S.P.,, · _ ," 1CTEEJP - Companhia de 

Transmissão d.e Energia Elétrica Paru!Lista, par.a ,constar que Centrais Elétricas. de São , o 
S.A. - CE:SP,, tev-e su.a deno.mJnação sociru ait-erad!a para CES.P - CO'MPA · 1 

= oontin11a no verso = 
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· E RGÉTICA DB SÃO PAULO, •conforme AGE de 27.10.1977, regjstrada na JlJCESP' 
1 sob nº.695553::a::/= 77, e publtcadai. no 1 .• - .O'.: .S.P. de l 2J 1..1977 q1te por cópia 
repro 10a autenticada, fica aqui arquivada. 

A SUBSTI . UTA DA OF.ICIAL:-
.art,ol~Ho 

- - ~-

! A:v .-41$. 742. E · 9 d abril de 2.005 .. Procede-se esta aver: :. ' ! 
1

. _, à vista do titulo da Av.3~ -
· para .constar que em cwnprimento. .à Lei nº.9',}6-1 t de 05.07.9 : a Justmcaç-ão e Aprovação 
do !Protocolo de Cisão Parcia1 da CESP - Companhia Energética de São Paulo, nos 

: termos da AGE de 30.03. l 999·, em. deconênc.ia de CISA.O PARCIAL, B.f9.Uivada na 
JUCESP sob o n°·. NIRE 353,000ll '996, ,da CESP - COMlPANlliA BNER:GETICA DE 
SÃO PAULO, ,com sede ·· , Minisltro Rocha Azevedo 116·.25,, 15c_ andar,, em São 
Pauilo, Caprtal, ~~ta n CGClMF sob o nº.60.1933.,60310001-78,. .aprovada pela 
Resolução n\0 • .50, de 26.03.99 da ANEE~ publicada no D.O.U. de 29.03.99t com 
transferência de •Concessão para ex oração de servi90-s de trMSmissão de energia elétricaj 
.autorizada peia Resolução n~.76, 20.Q:4.99 da ANEEL,. pu:bl!icada no D.O.U. de 
22.04;99', parte de seu. patrimô . foi VERTIDO para a COMPANHIA DE 
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA,.· concessionária de serviço · 

1 públicos de tran~rnissão de energia~ elétrica, c-0:m :sede . na ~ameda M ims~ Roo e~ 
Azevedo nº,25, .h 2º. andar, ,em Sao P o Cap,1ta1l~ mscnta no CNPJ/MF sob o 
il°.02.998.,61 VOO0l-04, teadq seus atos c:o titutwos e estatuto. sido a:rqmvado.s na 
.JiUCESP sob o nc. NIRE 35300170571,. em 22.02.99, confonne ,cópias reprográficas 
aute:ruica~ ,que ficam aqui arquivada~ ,e ttansferi .· em _favo:r da OOMPANHlA DE 

1 
'TRANSMISSAO DE ENERGIA ELÉTR! . _ PA ISTA, já qnalm.cada, a ,servidão, 

1 o bj:eto desta m&trícwa. 

A SUBSTITUTA DA OFICIAL:-

1 Ay.5/5.,74-2. Em. 29 de abril de 2.006, Procede-se esta averí
1
: , - à vista •do título da Av.3, 

para oonstar ,que Companhia dle· Transmissão de Ener ,· · E!étri Paulista, t.ew s-ua 
,denomma.ção social ailter:adi para CTEBP - OOMPANHIA DE SMISSÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA; confl , AGE de 191.12.20021 registrada. na 

, JUCESP sob o m(l.284.219•/0~-2, de 27 . .2. -. •. 0121 e publicada no .O.E.S.P. de 
04.01 .2003, ,que por ,cópia reprográfica m,t,en.tlÇ.(11~ fica aqui 3!f(JUW:a· 1 • 

A SUBSTITUTA DA O!FICJAL: .. 

Av .. 6/:S.742__. Em 18 de outuibirQ de· 2.005. Procede-se esta .• - : ·009ão à vista d t · •. do 
R.101 para constar que o [Proprietário JOSÉ ROBERTO { ... NANI,, ,contr.aiu ·Casament 
no dia 2'9 de setembro de 1989; pelo regiúme da comunhão universa~ de bens,. [PO•rtanto~ , 

= continua na. ficha 02 = 
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Reg'ístro de Imóveis da Comarca de Espírito Sa,nto do P:inhal .. S .. P. 

E. S. P'inhal, 02 de outubro de 1'985 

· · ência da Lei 6.5 l sn1 com VALERIA CONTINI~ a qual passou a assinar VALERIA -
CO , "I BONANI, co:nfonne te.nno de casamento nº.4 11 l, fls.3.S do Livro B-59 do 

1 !~ ~ _e de Inter~içõ,~ , e .Tutelas ~a Sede ~desta cidade, iue p~r ~pia rep~~~~ • 
_ u :e _ da fica aqw arqwvada, e E-scntura de Pacto ,Al1tenupc_al reg1s.trada sob n .5.646 
L ivro 3 Aux., nesta Serventia. 

ESCREVE -, E AUTORJZADO: 

-- ------- - 7-- -

1 AY.11'5.'--A2~ m 18 e outubro, de 2.005. Procede-se esta averbação à vista do título do 
! R 1 O, para constar o pr0:p,rietário JOSÉ ROBERTO BONANI é portad.or da Cédula 

de Identidade RG sob nº.9.244.468,.SSP/SP., que por cópia reprográfica autenticada fica 
< . • _..;i_, 
...1 aqm arqurvfflld .. 
< 

. ESCREVENTE AUTOR.12.ADO: 

lt!,, 

~ · A~.'815'..7;~2_. Em 18 de outubro d _ 2.005. Procede-se esta averbação à vista do titulo do 
1 R. I O, para constar que a p,roprietárla VALERIA CONTINI BONANI é portadora da 
~ Cédula de Identidade RG sob n'».14.100.208-6-SSP/SP., que por cópia. reprográfica 

~ - r autenticada fica aqui arquivada 

ij 1 

~~ 
..) 

ESCREVENTE AUTORJZADO: 

~Y./J/i,r,.~2" Em 18: de outubro de 2.005. Proced -se sta averbação à vista do t(tul0, do 
R.1 O~ para co,nstar que a p,roprietárla V ALE RIA CONTINJ BONANI está inscri,ta no 
CPF sob mº.075.064.09'.8--79~ que por cópia rep fica utenticada, fica aqui arquivado., 

ESCREVENTE AUTORIZADO: J 
lleJdffdRf.o, ov. ti 

• R.10l5-.J'42. Em ]8 de outubro de 2005. Pe o Aditivo de - · cação e Ratificação à 
- C-édula Rural Pi,gnoratícia. nº.99/50216.-X, regJStrada sob nª.7.76 - Livro 3-Awt,, nesta 
, Serventiflt :firmado nesta cidade, por instrumento particular de 3 l e maio de 2002, os 

proprietários JOSÉ ROBERTO BONANI; agricultor., RG. nº.9.244.468-SSP/SP .• CPF .. 
nº.016..18:1.828,.54, e sua mullier V ALERlA CONTINI BON do lar, RG. 
n~J4.J 00.208 .. 6-SSP/SPt• CPF. lf.075.064.098 .. 79, brasileiros~ casados p lo riegime da 
comurmão universal de bens na vigência da Lei 6.515/77, confonne Escri de Pact,o 
Antenupcial registrada sob nº.5.646 _, Livro 3-Aux.~ ·nesta Serventia, "dentes e 
domiciliados na Rw Francisco Glicério nº.446, Centro,. nesta cidade, const .. · .. ~ _ ... L .. 

1 HIPOTECA cedular de 1°. gmu e s:em oonoorrencia de teroe~s en1_ fa~ ~ -~~-
representada pelo BANCO DO BRASIL SlA, com sede em Bras~ Capital Fed 
CNPJ/MF., n°.00.000.000/0474-06t nos termos do artig:0 1,6 da Medida P_ vi:sô• · 

:=:, continua no verso = 
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' ' 

nº.2. 96-3 de .2001, do imóvel matriculado,, em garantia das obrigações assumidas por 
José .. "' .... _ o, Bonan.i, no valor de R$.16.092,93, at·é 31 .05.2002, com vencimento final 
para 3 .o · .2014,. com a furma de pagamento,, encargos fmanoeiros,. demais ooruilQões, 
cJãusulas obrigaçõe-s,. constantes do aditivo q · e fica um_a via aqui arquivada (averbado 
sob ,.◊.4 no R.7.768 - Livro 3-Aux.). 

• ESCREVENTE AUTORIZADO: 

. -

Av.1 1/5. 74-2. Em O de março de .2.01 -. QU A Ã -_· A hipoteca objeto do R. 1'0 ~ICA. 
CANCELADA, em decorrência de quitação finn da nesta cidade, pela credora UNIÃO, 
representada pefo Ban do Bra:si S/A., nos te os do artigo 16 da medida provisória 
2.196-3 de· 24.08i.2001, por instrumento parti ,• 1 r de 28..0.2. 2018. 

ESCREVENTE. AUTOR ZA .O: 




