
EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

 

MUNICÍPIO DE PEDRAS GRANDES, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ 82.928.680/0001-

72, estabelecida na Rua José Marcon, n. 311, Centro, CEP 88.720-000, por meio do Departamento de Planejamento, 

com fundamento no artigo 31, § 5º, da Lei 13.465, de 11 de julho de 2017, faz saber a quem possa interessar, para 

todos os fins de direito, que DAYANA OLEGARIA GOULART, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF 

nº 037.572.469-93 e RG nº 3.903.096 SSP/SC e seu esposo ARIOSVALDO FELISBINO, brasileiro, casado, 

comerciante, inscrito no CPF nº 029.704.139-81 e RG nº 3.700.531 SSP/SC, residentes e domiciliados na Estrada 

Geral, s/nº, no bairro Cachoeira Feia, na cidade de Pedras Grandes/SC, depositaram neste departamento os 

documentos exigidos pela Lei Nº13.465, de 11 de julho de 2017, para regularização fundiária de UM TERRENO 

localizado na Rua Estrada Geral, s/nº, no bairro Cachoeira Feia, na cidade de Pedras Grandes/SC, com área total 

de 313,65m² (trezentos e treze metros e sessenta e cinco decímetros quadrados), que pertence, virtualmente, ao 

imóvel de Matrícula 59.092 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Tubarão/SC, contendo as seguintes 

medidas e confrontações: Um terreno urbano, designado como lote 04 da quadra A da regularização fundiária, 

situado na Estrada Geral, Bairro Cachoeira Feia, cidade de Pedras Grandes, Estado de Santa Catarina, pertencente 

à matrícula Nº54.092, contendo a área de 313,65m² (trezentos e treze metros e sessenta e cinco decímetros 

quadrados), confrontando a NORTE: 12,50m com Estrada Geral; SUL: 10,00m com área remanescente da 

matrícula; LESTE: 28,05m com lote 05 da quadra A e OESTE: 27,84m com lote 03 da quadra A. Cujo proprietário 

é DAYANA OLEGARIA GOULART, brasileira, casada, comerciante, inscrita no CPF nº 037.572.469-93 e RG nº 

3.903.096 SSP/SC e seu esposo ARIOSVALDO FELISBINO, brasileiro, casado, comerciante, inscrito no CPF nº 

029.704.139-81 e RG nº 3.700.531 SSP/SC, residentes e domiciliados na Estrada Geral, s/nº, no bairro Cachoeira 

Feia, na cidade de Pedras Grandes/SC. Tudo conforme memorial descritivo e levantamento planialtimétrico anexo 

ao requerimento de regularização fundiária. E, para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, 

podendo o requerimento ser impugnado, perante o Departamento de Planejamento do Município de Pedras 

Grandes, situado na Rua José Marcon, n. 311, Centro, CEP 88.720-000, no Município de Pedras Grandes/SC, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de publicação, nos termos do artigo 31, § 5º, da Lei 13.465, de 11 de 

julho de 2017. O referido é verdade e dou fé. Pedras Grandes/SC, 07 de janeiro de 2021. 
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