juridico14@leje.com.br
De:
Enviado em:
Para:
Assunto:
Anexos:

evborba@saoroque.sp.gov.br
sexta-feira, 13 de novembro de 2020 15:42
juridico14@leje.com.br; Afmartins
Fwd: processo n.º 0000325-02.2019.8.26.0586 - débito municipal
extrato_divida_ativa_cadastro_50068881.pdf

Boa tarde Talita, tudo bem?
Informo que há sim, débitos inscritos em dívida ativa vinculados ao cadastro apresentado!! Desta forma, segue, em
anexo, extrato imobiliário das pendências, cadastro n.º 5068881, conforme o solicitado!!
At.te
Eliezer
-------- Mensagem original -------Assunto: processo n.º 0000325-02.2019.8.26.0586 - débito municipal
Data: 2020-11-11 15:42
De: "Alessandra Martins - CADA" <afmartins@saoroque.sp.gov.br>
Para: <evborba@saoroque.sp.gov.br>
Responder para: <afmartins@saoroque.sp.gov.br>
Boa tarde Eliezer!
Favor informar, obrigada.
Att
Alessandra de Fátima Martins
Chefe de Serviço Técnico Crédito Tributário Departamento de Finanças - Divisão de Rendas - CADA Prefeitura da
Estância Turística de São Roque www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784 –8511 (11) 4784 –8574
ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística
de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo
conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser
ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o
trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para
informatica@saoroque.sp.gov.br
-----Mensagem original----De: Daniel da Silva Prado [mailto:daprado@saoroque.sp.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 11 de novembro de 2020 14:47
Para: afmartins@saoroque.sp.gov.br
Assunto: Fwd: ENC: processo n.º 0000325-02.2019.8.26.0586 - débito municipal
Boa Tarde, Alessandra, encaminho para o levantamento dos débitos do cadastro 50068881 conforme solicitado.
O valor atualizado nesta data para o IPTU de 2020 é de R$ 1.196,65.
Att.te,
Daniel da Silva Prado
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Chefe de Serviço Técnico
Departamento de Finanças/Divisão de Rendas/SCAI - Serviço de Cadastro Imobiliário Prefeitura da Estância Turística
de São Roque www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784- 8513
-------- Mensagem original -------Assunto: ENC: processo n.º 0000325-02.2019.8.26.0586 - débito municipal
Data: 2020-11-11 08:41
De: Carla Rogeria Agostinho - Finanças <cragostinho@saoroque.sp.gov.br>
Para: <daprado@saoroque.sp.gov.br>
Responder para: <cragostinho@saoroque.sp.gov.br>
Daniel, bom dia!!!!
Para ciência e manifestação ao solicitante.
Grata,
Carla Rogéria Agostinho
Diretora
Finanças
Prefeitura da Estância Turística de São Roque
www.saoroque.sp.gov.br [1] Tel: (11) 4784-8501
ANTES DE IMPRIMIR, PENSE NO MEIO AMBIENTE. Aviso Legal: Esta mensagem da Prefeitura da Estância Turística
de São Roque, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo
conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for destinatário desta mensagem, desde já fica
notificado de abster-se a divulgar, copiar, distribuir, examinar ou, de qualquer forma, utilizar a informação, por ser
ilegal, sujeitando o infrator as penas da lei. Os e-mails desta Prefeitura tem seu uso limitado exclusivamente para o
trabalho, caso você receba algum e-mail que infrinja essa determinação favor encaminhá-lo para
informatica@saoroque.sp.gov.br
De: juridico14@leje.com.br [mailto:juridico14@leje.com.br] Enviada em:
terça-feira, 10 de novembro de 2020 17:41
Para: financas@saoroque.sp.gov.br; juridico@saoroque.sp.gov.br
Assunto: processo n.º 0000325-02.2019.8.26.0586 - débito municipal
Prezados, boa tarde!
Fomos nomeados nos autos do processo n.º 0000325-02.2019.8.26.0586 [2], da 1ª Vara Cível - Foro de São Roque,
pelo Juiz DR. ROGE NAIM TENN, a conduzir o leilão judicial do imóvel correspondente a UNIDADE AUTÔNOMA N.º
10, TIPO 2, DO "CONDOMÍNIO QUINTA DAS VIDEIRAS", sito à Avenida Antônio Pannellini, n.º 455, conforme
documentos anexos.
Nesse sentido, por gentileza, poderiam nos informar se sobre este imóvel há débito municipal?
Att,
Talita Seródio
Departamento de Leilões e Pregões
Tel.: +55 11 3969 1200 ou 0800 789 1200
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Whatsapp: 11-95577-1200
www.leje.com.br [3]
[4] [5] [6] [7] [8]
[9]
Livre de vírus. www.avast.com [9].

Links:
-----[1] http://www.saoroque.sp.gov.br/
[2]
https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.foro=586&amp;processo.codigo=GA0000L8Q0000&amp;uuidCaptc
ha=sajcaptcha_e9ddc9e56dc647208ec0bedbc1340a27
[3] http://www.leje.com.br/
[4] https://www.facebook.com/lejeoficial/
[5] https://lu.linkedin.com/company/leje
[6] https://www.instagram.com/lejeoficial/?hl=pt-br
[7] https://www.youtube.com/user/leilaojudicialeletro
[8]
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511955771200&amp;text=E-mail%20Leil%C3%A3o
[9]
https://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&amp;utm_source=link&amp;utm_campaign=sigemail&amp;utm_content=emailclient
-Daniel da Silva Prado
Chefe de Serviço Técnico
Departamento de Finanças/Divisão de Rendas/SCAI - Serviço de Cadastro Imobiliário Prefeitura da Estância Turística
de São Roque www.saoroque.sp.gov.br (11) 4784- 8513
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