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MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL URBANO Matrícula N° 
18.021 DO L2-RG Do Cartório de Registro de Imóveis De Ibirama 

(Para fins de Regularização Fundiária) 

 
DESCRIÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS/LOTEADORES Catiana Posanski, brasileira, nascida 
em 13/07/1986, costureira, portadora do documento de identidade nº 4.528.273-0 
SESP/SC e inscrita no CPF: 054.209.279-42, solteira, residente e domiciliada na Rua 
Germano Posanski, s/n, bairro Areado, cidade de Ibirama, SC. 
 
 DESCRIÇÃO DO IMÓVEL REGISTRADO: O terreno rural, situado no final da Rua Germano 
Posanski, nº 184, a 250,00 metros da esquina com o lado par da Rua XV de Novembro, 
bairro, Areado, cidade e comarca de Ibirama, Estado de Santa Catarina, formado de parte 
dos lotes de terras nºs 10 e 14-A, com a área de noventa e nove mil novecentos e noventa e 
três metros quadrados (99.993,00 m²), confrontando ao NORTE, com terras do espólio de 
Ingo Zickuhr (matrícula nº 17.923), em 309,00 metros; ao SUL, com terras de Crista Vetter, 
Hercilio Nass e Carmen Schneider (matrícula nº 5.552), em linhas de 26,00 metros e 126,00 
metros; ao LESTE, com lote nº 5, em 45,00 metros, com o lote nº 6, em linhas de 22,00 
metros, 17,00 metros e 22,00 metros, ambos do mesmo desmembramento, com o lado 
ímpar da Rua Germano Posanski, em linhas respectivas de 21,00 metros e 8,00 metros com 
o lote nº 10, do mesmo desmembramento, em 28,00 metros, e finalmente, com terras de 
Helmuth Stanhke, em 286,00 metros, e ao OESTE, com terras de Terezinha Kiel, em 537,00 
metros, edificado com uma casa de madeira de um pavimento residencial, com a área de 
70,00 m², de nº 184, cadastrado no INCRA sob nº 804 029 008 940, área total: 14,00 ha, nº 
de módulos fiscais: 0,72 e fração mínima de parcelamento 3,00 há. 
 
TÍTULO AQUISITIVO: Registrado no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Ibirama 
no livro 2-RG sob nº R.1/10.789 em data de 21.08.1987. 
 
DESCRIÇÃO RETIFICADA DO IMÓVEL: O terreno rural, formado dos lotes 10 e 14-A, 
situado o lado par da Rua Germano Posanski, a 250,00 metros da esquina com o lado par da 
Rua 15 de Novembro, bairro Areado, cidade de Ibirama/SC, contendo a área de 
116.045,97m² (cento e dezesseis mil e quarenta e cinco metros e noventa e sete decímetros 
quadrados), assim descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de 
coordenadas N 7.004.893,22m e E 645.812,53m; deste segue confrontando com a 
propriedade espólio de Ingo Zickuhr (matrícula 17.923), com azimute de 119°49'49" por 
uma distância de 309,00m até o vértice P2, de coordenadas N 7.004.739,51m e E 
646.080,59m; deste segue confrontando com a propriedade de Helmuth Stanhke 
(matrícula 18.903), com azimute de 180°28'21" por uma distância de 286,10m até o vértice 
P3, de coordenadas N 7.004.449,43m e E 646.078,20m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Ines Posanski (matrícula 18.020), com azimute de 258°34'08" por uma 
distância de 28,00m  até o vértice P4, de coordenadas N 7.004.443,87m e E 646.050,69m; 
deste segue confrontando com o final da Rua Germano Posanski, com azimute de 
260°38'15" por uma distância de 8,00m  até o vértice P6, de coordenadas N 
7.004.442,57m e E 646.042,79m; deste segue confrontando com o lado impar Rua 
Germano Posanski, com azimute de 190°7'19" por uma distância de 21,00m  até o vértice 
P7, de coordenadas N 7.004.421,84m e E 646.039,09m; deste segue confrontando com o 
lado impar Rua Germano Posanski, com azimute de 208°16'57" por uma distância de 
2,35m  até o vértice P8, de coordenadas N 7.004.419,78m e E 646.037,98m; deste segue 
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confrontando com a propriedade de  Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau 
(matrícula 18.017), com azimute de 258°26'46" por uma distância de 7,00m  até o vértice 
P9, de coordenadas N 7.004.418,52m e E 646.031,81m; deste segue confrontando com a 
propriedade de  Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com 
azimute de 345°46'55" por uma distância de 15,00m  até o vértice P10, de coordenadas N 
7.004.432,75m e E 646.028,21m; deste segue confrontando com a propriedade de  Felipe 
Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 262°54'54" por 
uma distância de 25,00m  até o vértice P11, de coordenadas N 7.004.429,90m e E 
646.005,31m; deste segue confrontando com a propriedade de  Felipe Von Zeschau e 
Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 180°34'41" por uma distância 
de 38,00m  até o vértice P12, de coordenadas N 7.004.391,90m e E 646.004,93m; deste 
segue confrontando com o lado impar da Rua Germano Posanski, com azimute de 
294°43'41" por uma distância de 6,00m  até o vértice P13, de coordenadas N 
7.004.394,47m e E 645.999,35m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold 
Von Zeschau (matrícula 18.016), com azimute de 274°10'26" por uma distância de 22,00m  
até o vértice P14, de coordenadas N 7.004.396,07m e E 645.977,41m; deste segue 
confrontando com a propriedade de Sigold Von Zeschau (matrícula 18.016), com azimute 
de 184°43'57" por uma distância de 17,00m  até o vértice P15, de coordenadas N 
7.004.379,03m e E 645.976,00m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold 
Von Zeschau (matrícula 18.016), com azimute de 98°16'11" por uma distância de 22,00m  
até o vértice P16, de coordenadas N 7.004.375,86m e E 645.997,77m; deste segue 
confrontando com a propriedade de Loriberto Posanski (matrícula 18.015), com azimute 
de 227°3'04" por uma distância de 45,00m  até o vértice P17, de coordenadas N 
7.004.341,59m e E 645.960,95m; deste segue confrontando com a propriedade de Crista 
Vetter, Hercilio Nass e Carmem Schneider (matrícula 5.552), com azimute de 296°3'21" por 
uma distância de 36,00m  até o vértice P18, de coordenadas N 7.004.359,65m e E 
645.924,02m; deste segue confrontando com a propriedade de Crista Vetter, Hercilio Nass 
e Carmem Schneider (matrícula 5.552), com azimute de 278°58'58" por uma distância de 
116,00m  até o vértice P19, de coordenadas N 7.004.377,77m e E 645.809,44m; deste 
segue confrontando com a propriedade de Carolina Keil e Jaqueline Keil Sousa (matrícula 
20.447), com azimute de 359°43'55" por uma distância de 175,45m  até o vértice P20, de 
coordenadas N 7.004.553,21m e E 645.808,62m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Carolina Keil e Jaqueline Keil Sousa (matrícula 20.447), com azimute de 
359°43'55" por uma distância de 74,35m  até o vértice P21, de coordenadas N 
7.004.627,56m e E 645.808,27m; deste segue confrontando com a propriedade de 
Manoel Marchetti Indústria e Comércio Ltda (Matrícula 9.339), com azimute 0°55'09" por 
uma distância de 265,69m  até o vértice P1, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
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DESCRIÇÃO DOS LOTES E SEUS OCUPANTES: 
 
LOTE 01: O terreno urbano, designado de Lote 01, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado ímpar da Rua Sem Denominação no P24, a 111,46 metros da esquina com o lado ímpar 
da Rua Germano Posanski, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 949,34 m² 
(novecentos e quarenta e nove metros e trinta e quatro decímetros quadrados), assim 
descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P22A, de coordenadas N 

7.004.460,93m e E 645.916,48m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua Sem 
Denominação da mesma regularização fundiária, com azimute de 108°24'57,81" por uma 

distância de 33,75m  até o vértice P25, de coordenadas N 7.004.450,26m e E 645.948,51m; 

deste confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 

201°10'18,15" por uma distância de 28,71m  até o vértice P26, de coordenadas N 7.004.423,49m 

e E 645.938,14m; deste segue confrontando com o Lote 06 da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 287°50'53,75" por uma distância de 32,09m  até o vértice P27, de 

coordenadas N 7.004.433,32m e E 645.907,59m; deste segue confrontando com o Lote 06 da 
mesma regularização fundiária, com azimute 17°50'53,75" por uma distância de 29,00m  até o 

vértice P22A, ponto inicial da descrição deste perímetro. Sem área de preservação 
permanente. Área Edificada de 418,52 m², do tipo Alvenaria, com estado de conservação 
Bom, construída em 2015. Pertencente a Loriberto Posanski, brasileiro nascido em 
29/04/1976, filho de Arnlodo Posanski e Regita Posanski, Marceneiro, portador(a) do 
documento de identidade nº. 3.353.069/SSP/SC e inscrito(a) no CPF: 915.991.219-72, 
declara união estável com Adriana Beltramini, brasileira, nascida em 04/06/1990, filha 
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de Natalicio Betramini e Marlene Von Zeschau Beltramini, Costureiro(a), portador(a) do 
documento de identidade nº. 5.880.033 e inscrito(a) no CPF: 073.314.009-24, residente na 
Rua Germano Posanski, bairro Areado, município de Ibirama estado de Santa Catarina, 
Valdecir Pereira, brasileiro, nascido em 01/07/1989, filho de Decilio Pereira e Ondina 
Pereira, Marceneiro, portador(a) do documento de identidade nº. 4.935.672/SSP/SC e 
inscrito(a) no CPF: 063.868.179-07, Convivente em união estável declarada publicamente 
com Marciane Richter, brasileira, nascida em 20/02/1988, filha de sem pai declarado e 
Ivone Rischter, Servidor(a) Pública, portador(a) do documento de identidade nº. 4.311.013 
e inscrito(a) no CPF: 010.009.479-12, residente na Rua Salete, bairro Ponto Chic, nº 62, 
município de Ibirama, estado de Santa Catarina. 
 
LOTE 02: O terreno urbano, designado de Lote 02, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado ímpar da Rua Sem Denominação no P31, a 20,61 metros da esquina com o lado ímpar 
da Rua Germano Posanski, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 1.077,70 
m² (um mil e setenta e sete metros e setenta decímetros quadrados), assim descritos: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P24, de coordenadas N 7.004.444,83m e E 
645.963,08m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua Sem Denominação da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 95°13'02" por uma distância de 32,27m  
até o vértice P28, de coordenadas N 7.004.441,89m e E 645.995,21m; deste segue 
confrontando com o lado ímpar da Rua Sem Denominação da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 155°33'20" por uma distância de 2,85m  até o vértice P29, de 
coordenadas N 7.004.439,30m e E 645.996,39m; deste segue confrontando com o lado 
ímpar da Rua Sem Denominação da mesma regularização fundiária, com azimute de 
164°12'22" por uma distância de 10,76m  até o vértice P30, de coordenadas N 
7.004.428,95m e E 645.999,32m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua 
Sem Denominação da mesma regularização fundiária, com azimute de 179°56'35" por uma 
distância de 13,87m  até o vértice P31, de coordenadas N 7.004.415,08m e E 
645.999,33m; deste segue confrontando com o Lote 03 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 276°23'03" por uma distância de 19,39m  até o vértice P32, de 
coordenadas N 7.004.417,24m e E 645.980,06m; deste segue confrontando com o Lote 
03 da mesma regularização fundiária, com azimute de 187°33'43" por uma distância de 
5,99m  até o vértice P33, de coordenadas N 7.004.411,30m e E 645.979,27m; deste segue 
confrontando com o Lote 03 da mesma regularização fundiária, com azimute de 275°43'60" 
por uma distância de 5,79m  até o vértice P42, de coordenadas N 7.004.411,88m e E 
645.973,50m; deste segue confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 276°1'15" por uma distância de 14,00m  até o vértice P34, de coordenadas 
N 7.004.413,35m e E 645.959,58m; deste segue confrontando com o Lote 06 da mesma 
regularização fundiária, com azimute 6°20'26" por uma distância de 31,67m  até o vértice 
P24, ponto inicial da descrição deste perímetro. Com uma área de preservação permanente 
de 128,53 m² (não edificável de manutenção) em uma faixa paralela de 2,00 metros para 
cada lado. Área Edificada de 70,00 m², do tipo Alvenaria, com estado de conservação Bom, 
construída em 2015. Pertencente a Ana Paula Von Zeschau, brasileira nascida em 
05/04/1982, filha de Delicio Von Zeschau e Asilda Posanski Von Zeschau, revisora, 
portador(a) do documento de identidade nº. 4.706.819/SESPSC e inscrito(a) no CPF: 
083.989.889-40, Casado pelo regime da comunhão parcial de bens na vigência da lei 6.515 
de 26/12/1977 com Havick Mariot, brasileiro, nascido em 11/11/1987, filho de Sadi 
Mariot e Zulma Francisco Mariot, Eletricista, portador(a) do documento de identidade nº. 
4.350.894 e inscrito(a) no CPF: 067.403.219-57, residente na Rua Germano Posanski, 
bairro Areado, município de Ibirama estado de Santa Catarina. 
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LOTE 03: O terreno urbano, designado de Lote 03, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado ímpar da Rua Sem Denominação no P13, esquina com o lado ímpar da Rua Germano 
Posanski, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 516,55 m² (quinhentos e 
dezesseis metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados), assim descritos: Inicia-se a 
descrição deste perímetro no vértice P32, de coordenadas N 7.004.417,24m e E 
645.980,06m; deste segue confrontando com o Lote 02 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 96°23'03" por uma distância de 19,39m  até o vértice P31, de coordenadas 
N 7.004.415,08m e E 645.999,33m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua 
Sem Denominação da mesma regularização fundiária, com azimute de 179°56'35" por uma 
distância de 20,61m  até o vértice P13, de coordenadas N 7.004.394,47m e E 
645.999,35m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold Von Zeschau 
(matrícula 18.016), com azimute de 274°10'26" por uma distância de 22,00m  até o vértice 
P14, de coordenadas N 7.004.396,07m e E 645.977,41m; deste segue confrontando com 
o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 274°10'27" por uma distância 
de 5,00m  até o vértice P43, de coordenadas N 7.004.396,44m e E 645.972,42m; deste 
segue confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 
4°0'30" por uma distância de 15,48m  até o vértice P42, de coordenadas N 7.004.411,88m 
e E 645.973,50m; deste segue confrontando com o Lote 02 da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 95°43'60" por uma distância de 5,79m  até o vértice P33, de 
coordenadas N 7.004.411,30m e E 645.979,27m; deste segue confrontando com o Lote 
02 da mesma regularização fundiária, com azimute 7°33'43" por uma distância de 5,99m  
até o vértice P32, ponto inicial da descrição deste perímetro. Com uma área de preservação 
permanente de 53,15 m² (não edificável de manutenção) em uma faixa paralela de 2,00 
metros para cada lado. Área Edificada de 140,00 m², do tipo Mista, com estado de 
conservação Ruim, construída em 2009. Pertencente a Jaqueline Rodrigues Correia, 
brasileira nascida em 06/12/2005, filha de Arcidio Correia e Marli Terezinha Rodrigues, 
Estudante, portador(a) do documento de identidade nº. 7.447.110/SESP/SC e inscrito(a) 
no CPF: 086.615.369-10, Solteiro(a), residente na Rua Germano Posanski, bairro Areado, 
município de Ibirama estado de Santa Catarina. Responsável Arcidio Correia, brasileiro 
nascido em 11/07/1966, filho de Generino Correia e Ana Correia, Auxiliar de serviços 
gerais, portador(a) do documento de identidade nº. 2.126.099/SESP/SC e inscrito(a) no 
CPF: 665.435.179-72, Divorciado, residente na Rua Germano Posanski, bairro Areado, 
município de Ibirama estado de Santa Catarina. 
 
LOTE 04: O terreno urbano, designado de Lote 04, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado par da Rua Sem Denominação no P11, a 38,00 metros da esquina com o lado ímpar da 
Rua Germano Posanski, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 399,76 m² 
(trezentos e noventa e nove metros e setenta e seis decímetros quadrados), assim 
descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P35, de coordenadas N 
7.004.450,35m e E 646.026,40m; deste segue confrontando com o Remanescente da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 174°2'41" por uma distância de 9,42m  até 
o vértice P5, de coordenadas N 7.004.440,98m e E 646.027,37m; deste segue 
confrontando com o Lote 05 da mesma regularização fundiária, com azimute de 174°12'40" 
por uma distância de 8,28m  até o vértice P10, de coordenadas N 7.004.432,75m e E 
646.028,21m; deste segue confrontando com a propriedade de  Felipe Von Zeschau e 
Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 262°54'54" por uma distância 
de 25,00m  até o vértice P11, de coordenadas N 7.004.429,90m e E 646.005,31m; deste 
segue confrontando com o lado par da Rua Sem Denominação da mesma regularização 
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fundiária, com azimute de 356°1'03" por uma distância de 17,42m  até o vértice P36, de 
coordenadas N 7.004.447,27m e E 646.004,10m; deste segue confrontando com o 
Remanescente da mesma regularização fundiária, com azimute 82°8'57" por uma distância 
de 22,51m  até o vértice P35, ponto inicial da descrição deste perímetro. Sem área de 
preservação permanente. Área Edificada de 100,00m², do tipo Mista, com estado de 
conservação Bom, construída em 2009. Pertencente a Eleonir Posanski, brasileira nascida 
em 08/02/1984, filha de Arnoldo Posanski e Regita Posanski, Costureiro(a), portador(a) do 
documento de identidade nº. 4457978/SESPDC/SC e inscrito(a) no CPF: 054.883.369-90, 
Solteiro(a), residente na Rua João Batista, bairro Nova Stetin, município de Ibirama estado 
de Santa Catarina. 
 
LOTE 05: O terreno urbano, designado de Lote 05, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado ímpar da Rua Germano Posanski no P8, a 290,80 metros da esquina com o lado par da 
Rua 15 de novembro, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 260,56 m² 
(duzentos e sessenta metros e cinquenta e seis decímetros quadrados), assim descritos: 
Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P6, de coordenadas N 7.004.442,57m e E 
646.042,79m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua Germano Posanski, com 
azimute de 190°7'19" por uma distância de 21,00m até o vértice P7, de coordenadas N 
7.004.421,84m e E 646.039,09m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua 
Germano Posanski, com azimute de 208°16'57" por uma distância de 2,35m  até o vértice 
P8, de coordenadas N 7.004.419,78m e E 646.037,98m; deste segue confrontando com a 
propriedade de  Felipe Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com 
azimute de 258°26'46" por uma distância de 7,00m  até o vértice P9, de coordenadas N 
7.004.418,52m e E 646.031,81m; deste segue confrontando com a propriedade de  Felipe 
Von Zeschau e Francisco Von Zeschau (matrícula 18.017), com azimute de 345°46'55" por 
uma distância de 15,00m  até o vértice P10, de coordenadas N 7.004.432,75m e E 
646.028,21m; deste segue confrontando com o Lote 04 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 354°12'40" por uma distância de 8,28m  até o vértice P36, de coordenadas 
N 7.004.440,98m e E 646.027,37m; deste segue confrontando com o Remanescente da 
mesma regularização fundiária, com azimute 84°7'21" por uma distância de 15,50m  até o 
vértice P6, ponto inicial da descrição deste perímetro. Sem área de preservação 
permanente. Sem edificação cadastrada. Pertencente a Eleonir Posanski, brasileira 
nascida em 08/02/1984, filha de Arnoldo Posanski e Regita Posanski, Costureiro(a), 
portador(a) do documento de identidade nº. 4457978/SESPDC/SC e inscrito(a) no CPF: 
054.883.369-90, Solteiro(a), residente na Rua João Batista, bairro Nova Stetin, município de 
Ibirama estado de Santa Catarina. 
 
LOTE 06: O terreno urbano, designado de Lote 06, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado par da Rua Sem Denominação no P28, a 76,85 metros da esquina com o lado ímpar da 
Rua Germano Posanski, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 26.403,67 
m²(vinte e seis mil quatrocentos e três metros e sessenta e sete decímetros quadrados), 
assim descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P20, de coordenadas N 
7.004.553,21m e E 645.808,62m; deste segue confrontando com o Remanescente da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 105°38'35" por uma distância de 176,77m  
até o vértice P37, de coordenadas N 7.004.505,55m e E 645.978,85m; deste segue 
confrontando com o Remanescente da mesma regularização fundiária, com azimute de 
172°22'49" por uma distância de 57,24m  até o vértice P38, de coordenadas N 
7.004.448,81m e E 645.986,44m; deste segue confrontando com o lado par da  Rua Sem 
Denominação da mesma regularização fundiária, com azimute de 274°58'38" por uma 
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distância de 22,10m  até o vértice P23, de coordenadas N 7.004.450,73m e E 
645.964,42m; deste segue confrontando com o lado par da Rua Sem denominação da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 289°2'21" por uma distância de 48,77m  
até o vértice P22, de coordenadas N 7.004.466,64m e E 645.918,32m; deste segue 
confrontando com o final da Rua Sem Denominação da mesma regularização fundiária, com 
azimute de 197°50'54" por uma distância de 6,00m  até o vértice P22A, de coordenadas N 

7.004.460,93m e E 645.916,48m; deste segue confrontando com o Lote 01 da mesma 
regularização fundiária, com azimute de 197°50'54" por uma distância de 29,00m  até o 
vértice P27, de coordenadas N 7.004.433,32m e E 645.907,59m; deste segue 
confrontando com o Lote 01 da mesma regularização fundiária, com azimute de 107°50'54" 
por uma distância de 32,09m  até o vértice P26, de coordenadas N 7.004.423,49m e E 
645.938,14m; deste segue confrontando com o Lote 01 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 21°10'18" por uma distância de 28,71m  até o vértice P25, de coordenadas 
N 7.004.450,26m e E 645.948,51m; deste segue confrontando com o lado ímpar da Rua 
Sem Denominação da mesma regularização fundiária, com azimute de 110°27'52" por uma 
distância de 15,55m  até o vértice P24, de coordenadas N 7.004.444,83m e E 
645.963,08m; deste segue confrontando com o Lote 02 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 186°20'26" por uma distância de 31,67m  até o vértice P34, de 
coordenadas N 7.004.413,35m e E 645.959,58m; deste segue confrontando com o Lote 
02 da mesma regularização fundiária, com azimute de 96°1'15" por uma distância de 
14,00m  até o vértice P42, de coordenadas N 7.004.411,88m e E 645.973,50m; deste 
segue confrontando com o Lote 03 da mesma regularização fundiária, com azimute de 
184°0'30" por uma distância de 15,48m  até o vértice P43, de coordenadas N 
7.004.396,44m e E 645.972,42m; deste segue, com azimute de 94°10'27" por uma 
distância de 5,00m  até o vértice P14, de coordenadas N 7.004.396,07m e E 
645.977,41m; deste segue confrontando com a propriedade de Sigold  Von Zeschau 
(matrícula 18.016), com azimute de 184°43'57" por uma distância de 17,00m  até o vértice 
P15, de coordenadas N 7.004.379,03m e E 645.976,00m; deste segue confrontando com 
o Lote 08 da mesma regularização fundiária, com azimute de 278°16'45" por uma distância 
de 4,80m  até o vértice P46, de coordenadas N 7.004.379,72m e E 645.971,25m; deste 
segue confrontando com o Lote 08 da mesma regularização fundiária, com azimute de 
183°59'33" por uma distância de 13,79m  até o vértice P45, de coordenadas N 
7.004.365,96m e E 645.970,29m; deste segue confrontando com o Lote 08 da mesma 
regularização fundiária, com azimute de 99°7'25" por uma distância de 14,55m  até o 
vértice P44, de coordenadas N 7.004.363,65m e E 645.984,65m; deste segue 
confrontando com a propriedade de Loriberto Posanski (matrícula 18.015), com azimute 
de 227°3'04" por uma distância de 27,08m  até o vértice P17, de coordenadas N 
7.004.341,59m e E 645.960,95m; deste segue, com azimute de 296°3'21" por uma 
distância de 41,12m  até o vértice P17, de coordenadas N 7.004.341,59m e E 
645.960,95m; deste segue confrontando com a propriedade de Crista Vetter,  Hercílio 
Nass e Carmem Schneider (matrícula 5.552), com azimute de 296°3'21" por uma distância 
de 36,00m  até o vértice P18, de coordenadas N 7.004.359,65m e E 645.924,02m; deste 
segue confrontando com a propriedade de Crista Vetter,  Hercílio Nass e Carmem Schneider 
(matrícula 5.552), com azimute de 278°58'58" por uma distância de 116,00m  até o vértice 
P19, de coordenadas N 7.004.377,77m e E 645.809,44m; deste segue confrontando com 
propriedade de Carolina Keil e Jaqueline Keil Sousa (matrícula 20.447), com azimute 
359°43'55" por uma distância de 175,45m  até o vértice P20, ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Com uma área de preservação permanente de 5.639,27 m² em uma faixa 
paralela de 30,00 metros para cada lado. Área Edificada de 70,00 m², do tipo Alvenaria, 
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com estado de conservação Bom, construída em 2009. Pertencente a Loriberto Posanski, 
brasileiro nascido em 29/04/1976, filho de Arnlodo Posanski e Regita Posanski, 
Marceneiro, portador(a) do documento de identidade nº. 3.353.069/SSP/SC e inscrito(a) 
no CPF: 915.991.219-72, convivente em união estável com Adriana Beltramini, brasileira, 
nascida em 04/06/1990, filha de Natalicio Betramini e Marlene Von Zeschau Beltramini, 
Costureiro(a), portador(a) do documento de identidade nº. 5.880.033 e inscrito(a) no CPF: 
073.314.009-24, residente na Rua Germano Posanski, bairro Areado, município de Ibirama 
estado de Santa Catarina. 
 
LOTE 07: O terreno urbano, designado de Lote 07, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado par da Rua Sem Denominação no P36, a 55,42 metros da esquina com o lado ímpar da 
Rua Germano Posanski, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 398,02 m² 
(trezentos e noventa e oito metros e dois decímetros quadrados), assim descritos: Inicia-se 
a descrição deste perímetro no vértice P41, de coordenadas N 7.004.467,95m e E 
646.024,59m; deste segue confrontando com o Remanescente da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 174°7'21" por uma distância de 17,69m  até o vértice P35, de 
coordenadas N 7.004.450,35m e E 646.026,40m; deste segue confrontando com o Lote 
04 da mesma regularização fundiária, com azimute de 262°8'57" por uma distância de 
22,51m  até o vértice P36, de coordenadas N 7.004.447,27m e E 646.004,10m; deste 
segue confrontando com o lado par da Rua Sem Denominação da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 354°7'21" por uma distância de 4,00m  até o vértice P39, de 
coordenadas N 7.004.451,25m e E 646.003,69m; deste segue confrontando com o 
Remanescente da mesma regularização fundiária, com azimute de 354°7'21" por uma 
distância de 13,69m  até o vértice P40, de coordenadas N 7.004.464,87m e E 
646.002,29m; deste segue confrontando com o Remanescente da mesma regularização 
fundiária, com azimute 82°8'57" por uma distância de 22,51m  até o vértice P41, ponto 
inicial da descrição deste perímetro. Com uma área de preservação permanente de 119,72 
m² em uma faixa paralela de 30,00 metros para cada lado. Sem edificação cadastrada. 
Pertencente a Andressa Beltramini, brasileira nascida em 07/11/1994, filha de Natalicio 
Beltramini e Marlene Von Zeschau Beltramini, Auxiliar de serviços gerais, portador(a) do 
documento de identidade nº. 6.132.519/SESPDC/SC e inscrito(a) no CPF: 082.602.339-83, 
Solteiro(a), residente na Rua Germano Posanski, bairro Areado, município de Ibirama 
estado de Santa Catarina 
 
LOTE 08: O terreno urbano, designado de Lote 08, formado dos lotes 10 e 14-A, situado no 
lado ímpar da Rua Germano Posanski no P47, a 200,85 metros da esquina com o lado par 
da Rua 15 de novembro, bairro Areado, cidade Ibirama, SC, contendo a área de 449,22 m² 
(quatrocentos e quarenta e nove metros e vinte e dois decímetros quadrados), assim 
descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P46, de coordenadas N 
7.004.379,72m e E 645.971,25m; deste segue confrontando com o Lote 06 da mesma 
regularização fundiária, com azimute de 98°16'45" por uma distância de 4,80m  até o 
vértice P15, de coordenadas N 7.004.379,03m e E 645.976,00m; deste segue 
confrontando com a propriedade de Sigold Von Zeschau (matrícula 18.016), com azimute 
de 98°16'11" por uma distância de 22,00m  até o vértice P16, de coordenadas N 
7.004.375,86m e E 645.997,77m; deste segue confrontando com o lado ímpar da  Rua 
Germano Posanski, com azimute de 100°33'06" por uma distância de 8,95m  até o vértice 
P47, de coordenadas N 7.004.374,22m e E 646.006,57m; deste segue confrontando com 
a propriedade de Loriberto Posanski (matrícula 18.015), com azimute de 212°10'23" por 
uma distância de 15,12m  até o vértice P48, de coordenadas N 7.004.361,43m e E 
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645.998,52m; deste segue confrontando com a propriedade de Loriberto Posanski 
(matrícula 18.015), com azimute de 279°7'25" por uma distância de 14,05m  até o vértice 
P44, de coordenadas N 7.004.363,65m e E 645.984,65m; deste segue confrontando com 
o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 279°7'25" por uma distância 
de 14,55m  até o vértice P45, de coordenadas N 7.004.365,96m e E 645.970,29m; deste 
segue confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute 
3°59'27" por uma distância de 13,79m  até o vértice P46, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Com uma área de preservação permanente de 53,63 m² em uma faixa paralela 
de 2,00 metros para cada lado. Área Edificada de 100,00 m² total, uma casa de alvenaria, 
com estado de conservação Bom, construídas em 2015. Observação: Um área de 162,16 
m² (cento e sessenta e dois metros e dezesseis decímetros quadrados), pertencente a 
matrícula 18.015 foi ocupada por este imóvel e que será anexada a área total do imóvel e 
do Lote 18, possui a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 
P16, de coordenadas N 7.004.375,86m e E 645.997,77m; deste segue confrontando com 
o lado ímpar da Rua Germano Posanski, com azimute de 100°33'06" por uma distância de 
8,95m  até o vértice P47, de coordenadas N 7.004.374,22m e E 646.006,57m; deste segue 
confrontando com a propriedade de Loriberto Posanski (matrícula 18.015), com azimute 
de 212°10'23" por uma distância de 15,12m  até o vértice P48, de coordenadas N 
7.004.361,43m e E 645.998,52m; deste segue confrontando com a propriedade de 
Loriberto Posanski (matrícula 18.015), com azimute de 279°7'25" por uma distância de 
14,05m  até o vértice P44, de coordenadas N 7.004.363,65m e E 645.984,65m; deste 
segue confrontando com o Lote 08 da mesma regularização fundiária, com azimute 
47°3'04" por uma distância de 17,92m  até o vértice P16, ponto inicial da descrição deste 
perímetro. Com uma área de preservação permanente de 53,63 m² em uma faixa paralela 
de 2,00 metros para cada lado. Área Edificada de 70,00 m², do tipo Alvenaria, com estado 
de conservação Bom, construída em 2008. Pertencente a Maria Soares, brasileira nascida 
em 20/08/1971, filha de Miguel Soares e Donesia Pereira, Costureiro(a), portador(a) do 
documento de identidade nº. 7.735.359/SESP/SC e inscrito(a) no CPF: 955.435.709-53, 
Solteiro(a), residente na Rua Germano Posanski, bairro Areado, município de Ibirama 
estado de Santa Catarina. 
 
REMANESCENTE: terreno rural, formado dos lotes 10 e 14-A, situado o lado par da Rua 
Germano Posanski no P4, a 250,00 metros da esquina com o lado par da Rua 15 de 
Novembro, bairro Ariado, cidade de Ibirama/SC, contendo a área de 82.747,18 m² (oitenta 
e quatro mil setecentos e quarenta e sete metro e dezoito decímetros quadrados), assim 
descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P1, de coordenadas N 
7.004.893,22m e E 645.812,53m; deste segue confrontando com a propriedade de 
espólio de Ingo Zickuhr (matrícula 17.923), com azimute de 119°49'49" por uma distância 
de 309,00m até o vértice P2, de coordenadas N 7.004.739,51m e E 646.080,59m; deste 
segue confrontando com a propriedade de Helmuth Stanhke (matrícula 18.903), com 
azimute de 180°28'21" por uma distância de 286,10m  até o vértice P3, de coordenadas N 
7.004.449,43m e E 646.078,20m; deste segue confrontando com a propriedade de Ines 
Posanski (matrícula 18.020), com azimute de 258°34'08" por uma distância de 28,00m  até 
o vértice P4, de coordenadas N 7.004.443,87m e E 646.050,69m; deste segue 
confrontando com o lado par Rua Germano Posanski, com azimute de 260°38'15" por uma 
distância de 8,00m  até o vértice P6, de coordenadas N 7.004.442,57m e E 646.042,79m; 
deste segue confrontando com o Lote 05 da mesma regularização fundiária, com azimute 
de 264°7'21" por uma distância de 15,50m  até o vértice P5, de coordenadas N 
7.004.440,98m e E 646.027,37m; deste segue confrontando com o Lote 04 da mesma 
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regularização fundiária, com azimute de 354°2'41" por uma distância de 9,42m  até o 
vértice P35, de coordenadas N 7.004.450,35m e E 646.026,40m; deste segue 
confrontando com o Lote 07 da mesma regularização fundiária, com azimute de 354°7'21" 
por uma distância de 17,69m  até o vértice P41, de coordenadas N 7.004.467,95m e E 
646.024,59m; deste segue confrontando com o Lote 07 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 262°8'57" por uma distância de 22,51m  até o vértice P40, de coordenadas 
N 7.004.464,87m e E 646.002,29m; deste segue confrontando com o Lote 07 da mesma 
regularização fundiária, com azimute de 174°7'21" por uma distância de 13,69m  até o 
vértice P39, de coordenadas N 7.004.451,25m e E 646.003,69m; deste segue 
confrontando com o lado par da Rua Sem Denominação, com azimute de 261°57'01" por 
uma distância de 17,43m  até o vértice P38, de coordenadas N 7.004.448,81m e E 
645.986,44m; deste segue confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, 
com azimute de 352°22'49" por uma distância de 57,24m  até o vértice P37, de 
coordenadas N 7.004.505,55m e E 645.978,85m; deste segue confrontando com o Lote 
06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 285°38'35" por uma distância de 
176,77m  até o vértice P20, de coordenadas N 7.004.553,21m e E 645.808,62m; deste 
segue confrontando com a propriedade de Carolina Keil e Jaqueline Keil Sousa (matrícula 
20.447), com azimute de 359°43'55" por uma distância de 74,35m  até o vértice P21, de 
coordenadas N 7.004.627,56m e E 645.808,27m; deste segue confrontando com a 
propriedade de Manoel Marchetti Indústria e Comércio Ltda (Matrícula 9.339), com 
azimute 0°55'09" por uma distância de 265,69m  até o vértice P1, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Com uma área de preservação permanente de 27.643,02 m² em 
uma faixa paralela de 30,00 metros para cada lado. Área Edificada de 260,00 m² total, uma 
casa de madeira de um pavimento residencial, com a área de 70,00 m², de nº 184 e um 
rancho de madeira de 190,00 m², com estado de conservação Bom, construídas em 2005. 
Pertencente a Catiana Posanski, brasileira nascida em 13/07/1986, filha de Arnlodo 
Posanski e Regita Posanski, Costureiro(a), portador(a) do documento de identidade nº. 
4.528.273-0/ e inscrito(a) no CPF: 054.209.279-42, Solteiro(a), residente na Rua Germano 
Posanski, bairro Areado, município de Ibirama estado de Santa Catarina. 
 
RUA SEM DENOMINAÇÃO: O terreno urbano, designado de Rua Sem Denominação, 
formado dos lotes 10 e 14-A no P13, situado no lado ímpar da Rua Germano Posanski, a 
226,80 metros da esquina com o lado par da Rua 15 de novembro, bairro Areado, cidade 
Ibirama, SC, contendo a área de 867,66 m² (oitocentos e sessenta e sete metros e sessenta e 
seis decímetros quadrados), assim descritos: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice 

P22, de coordenadas N 7.004.466,64m e E 645.918,32m; deste segue confrontando com o Lote 
06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 109°2'20,87" por uma distância de 

48,77m  até o vértice P23, de coordenadas N 7.004.450,73m e E 645.964,42m; deste segue 
confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute de 

94°58'37,99" por uma distância de 22,10m  até o vértice P38, de coordenadas N 7.004.448,81m 

e E 645.986,44m; deste segue confrontando com o Remanescente da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 81°57'01,02" por uma distância de 17,43m  até o vértice P39, de 

coordenadas N 7.004.451,25m e E 646.003,69m; deste segue confrontando com o Lote 07 da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 174°7'21,16" por uma distância de 4,00m  até 

o vértice P36, de coordenadas N 7.004.447,27m e E 646.004,10m; deste segue confrontando 
com o Lote 04 da mesma regularização fundiária, com azimute de 176°1'03,27" por uma 

distância de 17,42m  até o vértice P11, de coordenadas N 7.004.429,90m e E 646.005,31m; 

deste segue confrontando com a propriedade de  Felipe Von  Zeschau e  Francisco Von Zeschau 

(matrícula 18.017), com azimute de 180°34'40,68" por uma distância de 38,00m  até o vértice 



Página 11 de 11 

 

P12, de coordenadas N 7.004.391,90m e E 646.004,93m; deste segue confrontando com o lado 

ímpar da Rua Germano Posanski, com azimute de 294°43'41,07" por uma distância de 6,00m  até 

o vértice P13, de coordenadas N 7.004.394,47m e E 645.999,35m; deste segue confrontando 
com o Lote 03 da mesma regularização fundiária, com azimute de 359°56'34,70" por uma 

distância de 20,61m  até o vértice P31, de coordenadas N 7.004.415,08m e E 645.999,33m; 

deste segue confrontando com o Lote 02 da mesma regularização fundiária, com azimute de 

359°56'34,70" por uma distância de 13,87m  até o vértice P30, de coordenadas N 7.004.428,95m 

e E 645.999,32m; deste segue confrontando com o Lote 02 da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 344°12'22,25" por uma distância de 10,76m  até o vértice P29, de 

coordenadas N 7.004.439,30m e E 645.996,39m; deste segue confrontando com o Lote 02 da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 335°33'20,26" por uma distância de 2,85m  

até o vértice P28, de coordenadas N 7.004.441,89m e E 645.995,21m; deste segue 
confrontando com o Lote 02 da mesma regularização fundiária, com azimute de 

275°13'01,99" por uma distância de 32,27m  até o vértice P24, de coordenadas N 7.004.444,83m 

e E 645.963,08m; deste segue confrontando com o Lote 06 da mesma regularização 
fundiária, com azimute de 290°27'52,14" por uma distância de 15,55m  até o vértice P25, de 

coordenadas N 7.004.450,26m e E 645.948,51m; deste segue confrontando com o Lote 01 da 
mesma regularização fundiária, com azimute de 288°24'57,81" por uma distância de 33,75m  

até o vértice P22A, de coordenadas N 7.004.460,93m e E 645.916,48m; deste segue 

confrontando com o Lote 06 da mesma regularização fundiária, com azimute 17°50'53,75" 

por uma distância de 6,00m  até o vértice P22, ponto inicial da descrição deste perímetro. Com 
uma área de preservação permanente de 24,34 m² em uma faixa paralela de 30,00 metros 
para cada lado do ribeirão. Sem edificação. Pertencente a Prefeitura Municipal de 
Ibirama, Órgão Publico do Poder Executivo Municipal, inscrita no CNPJ n°. 
83.102.418/0001-37 com sede localizada na Rua Dr. Getúlio Vargas, nº. 70 no bairro 
Centro, no município de Ibirama estado de Santa Catarina. 
 
 
 
 
 
                                                            

Responsável Técnico 
 
 
 
 

Ibirama, 05 de Agosto de 2018 
 
 
 


