
 

 

 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA - REURB 

  

  

Núcleo Urbano Informal: TRISTÃO- SETOR - 01  

Processo Administrativo: 004/2021 

  

Saibam quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que o 

Município de Santa Rosa do Sul-SC, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o n° 80.989.965/0001-98, com sede a Rua Ferminio Pedro Raupp, n° 400, 

Centro, representado neste ato pelo Presidente da Comissão Municipal de Regularização 

Fundiária Paulo Roberto de Souza Martins, inscrito no CPF sob o n° 689.055.649-68, 

instaurou o procedimento administrativo de regularização fundiária do núcleo urbano 

informal TRISTÃO- SETOR- 01, localizado no Bairro Engenho Velho abrangendo uma 

área de 10.575,84 m² (dez mil, quinhentos e setenta e cinco metros quadrados e oitenta e 

quatro decímetros quadrados) e um perímetro de 831,77 m.  

Trata-se de identificação por visualização aérea de núcleo urbano consolidado 

com infraestrutura essencial existente, localizado na Rua Amandio Pedro Tristão, 

Avenida Jaguarari, Rua Olavo Mamede de Bitencourt, Rua Antônio Luiz Possamai e Rua 

José Porfirio de Melo. 

          Para quem da RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO olha para o lote 01 inicia-se a 

descrição no vértice 1 na coordenada (EX: 624.268,53  NY: 6.775.978,51), no azimute de 

129°44'20" com uma distância de 12,61 m de frente até o vértice 2 de coordenada (EX: 

624.278,23 NY: 6.775.970,44), confrontando com RUA AMANDIO PEDRO 

TRISTÃO, daí deflete à direita no azimute de 130°06'30" com uma distância de 11,99 

m de frente até o vértice 3 de coordenada (EX: 624.287,40 NY: 6.775.962,72), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no 

azimute de 129°18'42" com uma distância de 12,08 m de frente até o vértice 4 de 

coordenada (EX: 624.296,75 NY: 6.775.955,06), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no azimute de 129°47'55" com uma distância 

de 14,01 m de frente até o vértice 5 de coordenada (EX: 624.307,51 NY: 6.775.946,10), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no 

azimute de 129°16'14" com uma distância de 12,55 m de frente até o vértice 6 de 

coordenada (EX: 624.317,22 NY: 6.775.938,15), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 129°11'29" com uma distância 

de 14,90 m de frente até o vértice 7 de coordenada (EX: 624.328,77  NY: 6.775.928,74), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 130°19'28" com uma distância de 12,09 m de frente até o vértice 8 de 

coordenada (EX: 624.337,99  NY: 6.775.920,91), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no azimute de 130°29'43" com uma distância 



de 11,91 m de frente até o vértice 9 de coordenada (EX: 624.347,05  NY: 6.775.913,18), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no 

azimute de 130°12'13" com uma distância de 12,11 m de frente até o vértice 10 de 

coordenada (EX: 624.356,30  NY: 6.775.905,36), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no azimute de 130°37'11" com uma distância 

de 11,96 m de frente até o vértice 11 de coordenada (EX: 624.365,37  NY: 6.775.897,58), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no 

azimute de 129°53'59" com uma distância de 13,89 m de frente até o vértice 12 de 

coordenada (EX: 624.376,03  NY: 6.775.888,67), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no azimute de 130°22'54" com uma distância 

de 11,18 m de frente até o vértice 13 de coordenada (EX: 624.384,55  NY: 6.775.881,42), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 131°32'46" com uma distância de 15,90 m de frente até o vértice 14 de 

coordenada (EX: 624.396,44  NY: 6.775.870,88), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 129°50'21" com uma distância 

de 15,09 m de frente até o vértice 15 de coordenada (EX: 624.408,03  NY: 6.775.861,21), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 131°45'06" com uma distância de 17,76 m de frente até o vértice 16 de 

coordenada (EX: 624.421,29  NY: 6.775.849,38), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 129°43'21" com uma distância 

de 13,48 m de frente até o vértice 17 de coordenada (EX: 624.431,65  NY: 6.775.840,77), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no 

azimute de 129°04'15" com uma distância de 13,28 m de frente até o vértice 18 de 

coordenada (EX: 624.441,97  NY: 6.775.832,40), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 128°43'54" com uma distância 

de 14,01 m de frente até o vértice 19 de coordenada (EX: 624.452,89  NY: 6.775.823,63), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 129°55'32" com uma distância de 8,00 m de frente até o vértice 20 de 

coordenada (EX: 624.459,03  NY: 6.775.818,50), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 129°48'05" com uma distância 

de 13,88 m de frente até o vértice 21 de coordenada (EX: 624.469,69  NY: 6.775.809,61), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 129°58'33" com uma distância de 13,41 m de frente até o vértice 22 de 

coordenada (EX: 624.479,97  NY: 6.775.800,99), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 128°41'47" com uma distância 

de 12,01 m de frente até o vértice 23 de coordenada (EX: 624.489,35  NY: 6.775.793,48), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 129°55'59" com uma distância de 14,76 m de frente até o vértice 24 de 

coordenada (EX: 624.500,67  NY: 6.775.784,01), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no azimute de 130°22'44" com uma distância 

de 12,61 m de frente até o vértice 25 de coordenada (EX: 624.510,27  NY: 6.775.775,84), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no 



azimute de 130°14'28" com uma distância de 13,53 m de frente até o vértice 26 de 

coordenada (EX: 624.520,60  NY: 6.775.767,10), confrontando com RUA AMANDIO 

PEDRO TRISTÃO, daí deflete à esquerda no azimute de 129°54'03" com uma distância 

de 42,39 m de frente até o vértice 27 de coordenada (EX: 624.553,12  NY: 6.775.739,91), 

confrontando com RUA AMANDIO PEDRO TRISTÃO, daí deflete à direita no 

azimute de 220°58'57" com uma distância de 14,32 m do lado esquerdo até o vértice 28 

de coordenada (EX: 624.543,73  NY: 6.775.729,09), confrontando com AVENIDA 

JAGUARARI, daí deflete à direita no azimute de 220°58'57" com uma distância de 

14,32 m do lado esquerdo até o vértice 29 de coordenada (EX: 624.534,33  NY: 

6.775.718,28), confrontando com AVENIDA JAGUARARI, daí deflete à esquerda no 

azimute de 220°58'57" com uma distância de 14,33 m do lado esquerdo até o vértice 30 

de coordenada (EX: 624.524,94  NY: 6.775.707,46), confrontando com AVENIDA 

JAGUARARI, daí deflete à direita no azimute de 309°13'31" com uma distância de 

42,15 m ao fundo até o vértice 31 de coordenada (EX: 624.492,29  NY: 6.775.734,12), 

confrontando com ELOÁ SOUZA FERNANDES (MATR. 13.057), daí deflete à direita 

no azimute de 40°51'10" com uma distância de 14,83 m ao fundo até o vértice 32 de 

coordenada (EX: 624.501,99 NY: 6.775.745,33), confrontando com ELOÁ SOUZA 

FERNANDES (MATR.12.549), daí deflete à direita no azimute de 40°51'10" com uma 

distância de 3,77 m ao fundo até o vértice 33 de coordenada (EX: 624.504,45  NY: 

6.775.748,19), confrontando com ELOÁ SOUZA FERNANDES (MATR.12.549), daí 

deflete à esquerda no azimute de 309°02'50" com uma distância de 13,29 m ao fundo até 

o vértice 34 de coordenada (EX: 624.494,13 NY: 6.775.756,56), confrontando com 

ELOÁ SOUZA FERNANDES (MATR.12.549), daí deflete à esquerda no azimute de 

308°35'30" com uma distância de 12,97 m ao fundo até o vértice 35 de coordenada (EX: 

624.483,99  NY: 6.775.764,65), confrontando com ELOÁ SOUZA FERNANDES 

(MATR.12.549), daí deflete à direita no azimute de 308°35'30" com uma distância de 

14,31 m ao fundo até o vértice 36 de coordenada (EX: 624.472,81  NY: 6.775.773,57), 

confrontando com ELOÁ SOUZA FERNANDES (MATR.12.549), daí deflete à direita 

no azimute de 310°06'02" com uma distância de 10,80 m ao fundo até o vértice 37 de 

coordenada (EX: 624.464,55  NY: 6.775.780,53), confrontando com ELOÁ SOUZA 

FERNANDES (MATR.12.549), daí deflete à esquerda no azimute de 305°09'52" com 

uma distância de 1,14 m ao fundo até o vértice 38 de coordenada (EX: 624.463,61  NY: 

6.775.781,19), confrontando com O LOTE 01 DA QUADRA 05 DE ALEIR 

TEIXEIRA TRISTÃO E OUTROS (MATR. 15.587), daí deflete à direita no azimute 

de 309°42'29" com uma distância de 13,35 m ao fundo até o vértice 39 de coordenada 

(EX: 624.453,34 NY: 6.775.789,72), confrontando com O LOTE 01 DA QUADRA 05 

DE ALEIR TEIXEIRA TRISTÃO E OUTROS (MATR. 15.587), daí deflete à 

esquerda no azimute de 309°31'27" com uma distância de 13,62 m ao fundo até o vértice 

40 de coordenada (EX: 624.442,84 NY: 6.775.798,39), confrontando com PARTE COM 

O LOTE 01 DA QUADRA 05 DE ALEIR TEIXEIRA TRISTÃO E OUTROS 

(MATR. 15.587) E PARTE COM O PROLONGAMENTO DA RUA OLAVO 

MAMEDE DE BITENCOURT, daí deflete à direita no azimute de 309°36'36" com 



uma distância de 8,00 m ao fundo até o vértice 41 de coordenada (EX: 624.436,67  NY: 

6.775.803,49), confrontando com PROLONGAMENTO DA RUA OLAVO 

MAMEDE DE BITENCOURT, daí deflete à direita no azimute de 309°36'36" com 

uma distância de 14,09 m ao fundo até o vértice 42 de coordenada (EX: 624.425,82 NY: 

6.775.812,47), confrontando com O LOTE 06 DA QUADRA 04 DE ESET 

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.586), daí deflete à esquerda no 

azimute de 308°58'07" com uma distância de 13,28 m ao fundo até o vértice 43 de 

coordenada (EX: 624.415,49 NY: 6.775.820,83), confrontando com PARTE COM O 

LOTE 06 E PARTE COM O LOTE 05 DA QUADRA 04 DE ESET ENGENHARIA 

E TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.586 E 15.585), daí deflete à direita no azimute de 

309°42'09" com uma distância de 13,53 m ao fundo até o vértice 44 de coordenada (EX: 

624.405,08 NY: 6.775.829,47), confrontando com PARTE COM O LOTE 05 E 

PARTE COM O LOTE 04 DA QUADRA 04 DE ESET ENGENHARIA E 

TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.585 E 15.584), daí deflete à direita no azimute de 

309°42'27" com uma distância de 18,71 m ao fundo até o vértice 45 de coordenada (EX: 

624.390,68 NY: 6.775.841,43), confrontando com PARTE COM O LOTE 04 DA 

QUADRA 04 DE ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.584), 

PARTE COM O LOTE 03 DA QUADRA 04 DE KATIA KARINA TRISTAO DE 

MORAIS (MATR.15.583) E PARTE COM O LOTE 02 DA QUADRA 04 DE 

VALCEMA T. TRISTAO DA ROSA (MATR. 15.582), daí deflete à direita no azimute 

de 310°47'01" com uma distância de 15,00 m ao fundo até o vértice 46 de coordenada 

(EX: 624.379,32  NY: 6.775.851,23), confrontando com PARTE COM O LOTE 02 DA 

QUADRA 04 DE VALCEMA T. TRISTAO DA ROSA (MATR.15.582) E PARTE 

COM O  LOTE 01 DA QUADRA 04 DE VALDERES TEIXEIRA TRISTAO 

(MATR. 15.581), daí deflete à esquerda no azimute de 307°43'33" com uma distância 

de 14,64 m ao fundo até o vértice 47 de coordenada (EX: 624.367,74 NY: 6.775.860,18), 

confrontando com O LOTE 01 DA QUADRA 04 DE VALDERES TEIXEIRA 

TRISTAO (MATR. 15.581), daí deflete à direita no azimute de 310°37'02" com uma 

distância de 11,88 m ao fundo até o vértice 48 de coordenada (EX: 624.358,73 NY: 

6.775.867,91), confrontando com O PRONGAMENTO DA RUA ANTONIO LUIZ 

POSSAMAI, daí deflete à esquerda no azimute de 307°56'50" com uma distância de 

14,20 m ao fundo até o vértice 49 de coordenada (EX: 624.347,53 NY: 6.775.876,64), 

confrontando com O LOTE 05 DA QUADRA 03 DE ANOIR TEIXEIRA TRISTAO 

(MATR. 15.580), daí deflete à direita no azimute de 310°21'56" com uma distância de 

12,10 m ao fundo até o vértice 50 de coordenada (EX: 624.338,31 NY: 6.775.884,48), 

confrontando com PARTE COM O LOTE 05 DA QUADRA 03 DE ANOIR 

TEIXEIRA TRISTAO (MATR. 15.580) E PARTE COM O LOTE 04 DA QUADRA 

03 DE VERA REGINA TRISTAO ABBATTI (MATR. 15.579), daí deflete à esquerda 

no azimute de 310°10'34" com uma distância de 12,02 m ao fundo até o vértice 51 de 

coordenada (EX: 624.329,12 NY: 6.775.892,24), confrontando com PARTE COM O 

LOTE 03 DA QUADRA 03 DE ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 

(MATR. 15.578) E PARTE COM O LOTE 04 DA QUADRA 03 DE VERA REGINA 



TRISTAO ABBATTI (MATR. 15.579), daí deflete à esquerda no azimute de 

309°45'08" com uma distância de 12,02 m ao fundo até o vértice 52 de coordenada (EX: 

624.319,88 NY: 6.775.899,92), confrontando com PARTE COM O LOTE 03 E 

PARTE COM O LOTE 02 DA QUADRA 03 DE ESET ENGENHARIA E 

TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.578 - 15.577), daí deflete à direita no azimute de 

309°58'16" com uma distância de 11,99 m ao fundo até o vértice 53 de coordenada (EX: 

624.310,70 NY: 6.775.907,62), confrontando com PARTE COM O LOTE 02 E 

PARTE COM O LOTE  01 DA QUADRA 03 DE ESET ENGENHARIA E 

TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.577 – 15.576), daí deflete à esquerda no azimute de 

308°51'09" com uma distância de 15,71 m ao fundo até o vértice 54 de coordenada (EX: 

624.298,46 NY: 6.775.917,48), confrontando com O LOTE 01 DA QUADRA 03 DE 

ESET ENGENHARIA E TPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.576), daí deflete à direita 

no azimute de 311°20'33" com uma distância de 11,40 m ao fundo até o vértice 55 de 

coordenada (EX: 624.289,90 NY: 6.775.925,01), confrontando com 

PROLONGAMENTO DA RUA JOSE PORFIRIO DE MELO, daí deflete à esquerda 

no azimute de 309°06'33" com uma distância de 13,95 m ao fundo até o vértice 56 de 

coordenada (EX: 624.279,08 NY: 6.775.933,81), confrontando com O LOTE 09 DA 

QUADRA 01 DE ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.566), 

daí deflete à direita no azimute de 310°12'22" com uma distância de 12,28 m ao fundo 

até o vértice 57 de coordenada (EX: 624.269,70 NY: 6.775.941,74), confrontando com 

PARTE DO LOTE 09 E PARTE DO LOTE 08 DA QUADRA 01 DE ESET 

ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 15.566-15.565), daí deflete à 

esquerda no azimute de 309°20'25" com uma distância de 11,86 m ao fundo até o vértice 

58 de coordenada (EX: 624.260,53 NY: 6.775.949,26), confrontando com PARTE COM 

O LOTE 08 DA QUADRA 01 DE ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA 

(MATR. 15.565) E PARTE COM O LOTE 07 DA QUADRA 01 DE ADEMIR 

TEIXEIRA TRISTAO (MATR. 15.564), daí deflete à direita no azimute de 309°20'25" 

com uma distância de 12,82 m ao fundo até o vértice 59 de coordenada (EX: 624.250,62 

NY: 6.775.957,38), confrontando com PARTE COM O LOTE 07 DA QUADRA 01 

DE ADEMIR TEIXEIRA TRISTAO (MATR. 15.564) E PARTE COM O LOTE 06 

DA QUADRA 01 DE ESET ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA (MATR. 

15.563), daí deflete à direita no azimute de 40°17'50" com uma distância de 27,70 m do 

lado direito até o vértice 1 de coordenada (EX: 624.268,53 NY: 6.775.978,51), 

confrontando com JUCILEIA DOS SANTOS (ÁREA DE POSSE). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Assim, tem a presente publicação a finalidade de NOTIFICAR os possíveis 

interessados e eventuais proprietários, titulares de domínio e confrontantes não 

identificados, ou não encontrados ou que recusaram o recebimento da notificação por via 

postal. 

Àqueles que se sentirem prejudicados deverão comparecer na Prefeitura 

Municipal de Santa Rosa do Sul, mediante prévio agendamento pelo telefone (48) 3534- 

1113, para tomarem conhecimento do procedimento administrativo, plantas, projetos e 

demais documentos, ou, se preferirem, impugnar o procedimento municipal, em até 30 

(trinta) dias a contar da presente data.  

Por fim, em obediência ao previsto na Lei Nacional n. 13.465, de 11 de julho de 

2017, para que não se alegue ignorância ou desconhecimento, o Município de Santa Rosa 

do Sul adverte que o silêncio dos aqui notificados será considerado como concordância à 

regularização fundiária promovida, e a ausência de impugnação implicará a perda de 

eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb.  

 

Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Sul, em 20 dias do mês de janeiro de 2022. 

 

 

 

 

Presidente da Comissão de Regularização Fundiária 


