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LIVRO Nº 2 - REGISTRO GERAL 2° OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
COMARCA DE SÃO CAETANO DO SUL 

ESTADO DE SÃO PAULO 

S. C. do Sul, 30 de setembro de 2005. 

IMÓVE :~ "A unidade autônoma designada apartamento nº 71, localizado no 7° andar do 
"Edifício ão Paulo", situado na Rua São Paulo nº 671. nesta cidade e comarca de São 
Caetano do Sul, composto de sala com terraço, área de circulação, três dormitórios, 
sendo um com banheiro privativo, banheiro, cozinha, área de serviço e quarto de 
empregada com WC, com a área real privativa de 106,900m2 , a área real comum de 
34,298m2 , a área real total construida de 141,198m2 e a fração ideal no terreno e demais 
coisas comuns do condomínio de 3,7547%, confrontando, de quem do hall do elevador 
social do apartamento olhar para o apartamento, pela frente com o hall do elevador social, 
poços dos elevadores social e de serviço, hall de escadaria, hall do elevador de serviço e 
apartamento de final "2", pelo lado direito com o recuo do terreno do edifício que faz divisa 
com o prédio nº 965 que faz frente para a Avenida Senador Roberto Simonsen, pelo lado 
esquerdo com o recuo do terreno do edifício que faz frente para a Rua São Paulo e pelos 
fundos com o recuo do terreno do edifício que faz divisa com os prédios nºs 977, 983 e 993 
da Avenida Senador Roberto Simonsen, estando cadastrado na Prefeitura Municipal local, 
CQnforme inscrição nº 03.030.268. lt 
PROPRIETÁRIA:- ABRAHAM & GAZONI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., 
sociedade por cotas de responsabilidade limitada, com sede nesta cidade, na Rua 
Amazonas nº 363, salas 101/102, Centro, ·nscrita no CNPJ/MF sob nº 51.003.390/0001-94. 
REGISTROS ANTERIORES:- R. 3/1.682 e R. 5/2.279, feitos em 1~ de dezembro de 1989, 
fundidos na matrícula nº 18.6~--lõiilll 03 de dezembro de 1992, todos deste 2° Oficial de 
Registro. (Condomínio regi rado nº 5/1 8.630, em 26 de novembro de 1996, neste 2° 
Oficial de Registro). 

R. 1/30.765. ____ S.C. do Sul, 30 de setembro de 2005. 
VENDA E COMPRA:- "Conforme escritura de venda e com ra, lavrada nas notas do 3° 
Tabelionato local, aos 06 de setembro de 2005, páginas 105 a 109, do livro 571, subscrita 
pelo Tabelião Fernando Solon Borges, protocolada e mlcr fll ada sob nº 68.504, a 
proprietária ABRAHAM & GAZONI ENGENHARIA E CO S UÇÕES L TOA., já 
qualificada, representada na forma do título, transmitiu a ANA ÉLIA MENDES 
RAMOS, brasileira, solteira, professora, RG nº 04660072-2-IFP/RJ, CPF/MF nº 
755.043.917-68, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua São Paulo O 671, apt° 71, 
Bairro Cerâmica, o Imóvel ~9'tl:---.matricula, pelo preço de R$1 18.2 ,00; que a 
vendedora declarou que o im el o z parte do seu ativo permanente e que está quite 
com as despesas e taxas cond ni is, nl e consta do titulo." 

AV. 2/30. 765. .e. do Sul, 26 de setembro de 2018. 
(continua no verso) 
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PENHORA:- "Conforme certidão de penhora, expedida aos 31 de agosto de 2018, pela 
Escrivã o·ri do 1º Oficio Cfvel desta comarca, Carta Enwa Cervantes Justino, nos autos 
de execuçao civil, em que é exequente Condomilio Ediffcio São Paulo, CNPJNF nº 
01.359 . ...,.__,,~1-42 e executada Ana Amétia Mendes Ramos, CPFJM=' nº 755.043.917-681 

processo nº 1 951620188260565, protocolada e nicrofilmada sob nº 131.827, em 
03/09/2018, oroceaie-se à presente averbação para constar que o Imóvel desta matrlcula, 
de propriedade de Ana Amélia Mendes Ramos, foi penhorado.• (Valor da divida: 
R$7. 787,09) 

A Preposta Su~ ~'t:ac'. o.., (Marli Romera de Oliveira). 




