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DECRETO Nº 3.372, DE 12 DE JULHO DE 2022. 

 

APROVA DESMEMBRAMENTO DE ÁREAS NO IMÓVEL URBANO DE 

PROPRIEDADE DE TIBERIO TRAINOTTI, SITUADO DO LADO ÍMPAR 

DA RUA FRANCISCO TRAINOTTI, NESTA CIDADE. 

  

JORGE LUIZ STOLF, Prefeito de Rio dos Cedros, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 50, 

inciso V, da Lei  Orgânica do Município, Lei Municipal nº 233/1980, 

respeitada a Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979: 

  

                                                         DECRETA;  

 Art. 1º. Fica aprovado o desmembramento de áreas no imóvel urbano de 

propriedade de TIBERIO TRAINOTTI, CPF 293.207.719-87, RG 912.310-

5-SSP/SC, nascido em 24 de dezembro de 1938, filho de Francisco João 

Trainotti e Carmela Trainotti, brasileiro, agricultor aposentado, residente e 

domiciliado na rua Floresta, n° 147, bairro Divinéia, na cidade de Rio dos 

Cedros, deste Estado, registrado junto ao 1º oficio do registro de imóveis 

da comarca de Timbó, sob matrícula nº 27.138 Livro nº02. Terreno urbano, 

de formato triangular, situado do lado ímpar da rua Francisco Trainotti, 

distando pela frente em 385,50 metros do entroncamento do lado ímpar da 

rua 7 de Setembro com o lado par da rua Bolívia, município de Rio dos 

Cedros - SC. Iniciando está descrição partindo do marco PP (ponto de 

referência) de coordenadas (E:670381.388; N:7040336.055), com ângulo 

de 56º39’22” até o marco 01, segue pelos fundos, ao norte, em 181,37 

metros; segue do marco 01 de coordenadas (E:670562.341; 

N:7040348.390); com ângulo de 149º22’5” até o marco 02 em 71,65 metros; 

segue do marco 02 de coordenadas (E:670626.336; N:7040316.158); com 

ângulo de 198º12’6” até o marco 03 em 36,13 metros confrontando com o 

imóvel matriculado sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antonio 

Odorizzi e Janete Aparecida Odorizzi Menestrina; segue do marco 03 de 

coordenadas (E:670662.063; N:7040310.798); com ângulo de 125º25’24” 

até o marco 04 em 511,56 metros com o imóvel matriculado sob o nº 



29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antonio Odorizzi; segue do marco 

04 de coordenadas (E:670893.450; N:7039854.561); com ângulo de 

90º2’2” até o marco 05, pelo lado esquerdo, ao sul, em 30,03 metros, 

confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 7.361, Livro 2, de 

propriedade de Bell Indústria Metalurgica - Eireli; segue do marco 05 de 

coordenadas (E:670866.675; N:7039840.962), com ângulo de 89º57’22” 

até o marco 06, pela frente, a oeste, em 497,84 metros; segue do marco 06 

de coordenadas (E:670641.569; N:7040285.003), com ângulo de 227º18’9” 

até o marco 07 em 115,67 metros; segue do marco 07 de coordenadas 

(E:670530.262; N:7040316.474), com ângulo de 200º36’16” até o marco 08 

em 65,21 metros; segue do marco 08 de coordenadas (E:670465.280; 

N:7040310.999), com ângulo de 172º1’0” até o marco 09 em 60,69 metros; 

segue do marco 09 de coordenadas (E:670404.685; N:7040314.352), com 

ângulo de 150º27’44” até o marco 10 em 15,78 metros; segue do marco 10 

de coordenadas (E:670391.406; N:7040322.877), com ângulo de 

159º56’53” até o marco PP em 16,55 metros, confrontando com o lado 

ímpar da rua Francisco Trainotti; fechando o perímetro de 1.602,48 metros, 

conforme planta e documentos apresentados pelos proprietários 

acompanhado do requerimento nº 3154 de 2022. 

 Art. 2º. O desmembramento aprovado por este Decreto, provem de imóvel 

registrado junto ao 1º Oficio do Registro de Imóveis da Comarca de Timbó 

sob matrícula nº 27.138 Lv. 2, e está assim constituído; 

  

§1º. Da área total de 23.079,20M², serão desmembradas 48 (quarenta e 

oito) áreas, assim constituídas; 

Lote 01: 450,44m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 46,60 metros da esquina formada com o lado par da Rua 

Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 



 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670866.675; 

N:7039840.962), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670859.892; N:7039854.341); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,03 metros, confrontando com o Lote 02, até o ponto 2 (E:670886.665; 

N:7039867.938); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670893.450; N:7039854.561); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°02'02" em 30,03 metros, confrontando com o 

imóvel matriculado sob o n° 7.361, Livro 2, de propriedade de Bell Indústria 

Metalurgica - Eireli, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°57'22" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro 

da área, perfazendo o perímetro em 90,06 metros.  

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2073  

 

Lote 02: 450,40m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 61,60 metros da esquina formada com o lado par da Rua 

Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670859.892; 

N:7039854.341), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670853.109; N:7039867.720); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,03 metros, confrontando com o Lote 03, até o ponto 2 (E:670879.880; 

N:7039881.316); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 



sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670886.665; N:7039867.938); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,03 metros, confrontando com o 

Lote 01, até o ponto PP,  deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,06 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2072  

 

Lote 03: 450,36m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 76,60 metros da esquina formada com o lado par da Rua 

Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670853.109; 

N:7039867.720), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670846.327; N:7039881.099); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,02 metros, confrontando com o Lote 04, até o ponto 2 (E:670873.095; 

N:7039894.694); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670879.880; N:7039881.316); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,03 metros, confrontando com o 

Lote 02, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,05 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2071  

 

Lote 04: 450,32m² 



Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 91,60 metros da esquina formada com o lado par da Rua 

Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670846.327; 

N:7039881.099), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670839.544; N:7039894.478); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,02 metros, confrontando com o Lote 05, até o ponto 2 (E:670866.310; 

N:7039908.072); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670873.095; N:7039894.694); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,02 metros, confrontando com o 

Lote 03, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,04 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2070  

 

Lote 05: 450,29m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 106,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670839.544; 



N:7039894.478), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670832.762; N:7039907.857); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,02 metros, confrontando com o Lote 06, até o ponto 2 (E:670859.526; 

N:7039921.450); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670866.310; N:7039908.072); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,02 metros, confrontando com o 

Lote 04, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,04 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2069 

 

Lote 06: 450,24m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 121,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670832.762; 

N:7039907.857), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670825.979; N:7039921.236); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,02 metros, confrontando com o Lote 07, até o ponto 2 (E:670852.741; 

N:7039934.828); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670859.526; N:7039921.450); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 



direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,02 metros, confrontando com o 

Lote 05, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,04 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2068 

 

Lote 07: 450,20m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 136,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670825.979; 

N:7039921.236), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670819.197; N:7039934.615); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,01 metros, confrontando com o Lote 08, até o ponto 2 (E:670845.956; 

N:7039948.205); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670852.741; N:7039934.828); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,02 metros, confrontando com o 

Lote 06, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,03 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2067  

 

Lote 08: 450,17m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 151,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670819.197; 

N:7039934.615), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670812.414; N:7039947.994); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,01 metros, confrontando com o Lote 09, até o ponto 2 (E:670839.171; 

N:7039961.583); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670845.956; N:7039948.205); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,01 metros, confrontando com o 

Lote 07, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,02 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2066  

 

Lote 09: 450,13m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 166,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670812.414; 



N:7039947.994), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670805.632; N:7039961.373); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,01 metros, confrontando com o Lote 10, até o ponto 2 (E:670832.387; 

N:7039974.961); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670839.171; N:7039961.583); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,01 metros, confrontando com o 

Lote 08, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,02 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2065  

 

Lote 10: 450,09m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 181,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670805.632; 

N:7039961.373), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670798.849; N:7039974.752); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,00 metros, confrontando com o Lote 11, até o ponto 2 (E:670825.602; 

N:7039988.339); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670832.387; N:7039974.961); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 



direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,01 metros, confrontando com o 

Lote 09, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,01 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2064  

 

Lote 11: 450,05m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 196,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670798.849; 

N:7039974.752), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670792.067; N:7039988.131); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,00 metros, confrontando com o Lote 12, até o ponto 2 (E: 670818.817; 

N:7040001.717); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670825.602; N:7039988.339); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,00 metros, confrontando com o 

Lote 10, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,00 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2063  

 

Lote 12: 450,01m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 211,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670792.067; 

N:7039988.131), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,00 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670785.285; N:7040001.510); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°02'33" em 

30,00 metros, confrontando com o Lote 13, até o ponto 2 (E: 670812.033; 

N:7040015.095); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58'03" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670818.817; N:7040001.717); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,00 metros, confrontando com o 

Lote 11, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,00 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2062  

 

Lote 13: 450,08m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 226,60 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670785.285; 



N:7040001.510), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,01 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670778.499; N:7040014.896); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°01'43" em 

30,00 metros, confrontando com o Lote 14, até o ponto 2 (E:670805.248; 

N:7040028.473); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°58’52" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E: 670812.033; N:7040015.095); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°01'57" em 30,00 metros, confrontando com o 

Lote 12, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°57'27" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,01 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2061  

 

Lote 14: 450,04m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 241,61 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670778.499; 

N:7040014.896), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,01 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670771.713; N:7040028.282); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 90°00'52" em 

29,99 metros, confrontando com o Lote 15, até o ponto 2 (E:670798.463; 

N:7040041.851); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 89°59'43" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670805.248; N:7040028.473); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 



direita com ângulo interno de 90°01'08" em 30,00 metros, confrontando com o 

Lote 13, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°58'17" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,00 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2060  

 

Lote 15: 450,03m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 256,62 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670771.713; 

N:7040028.282), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,01 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670764.927; N:7040041.668); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°59'51" em 

29,99 metros, confrontando com o Lote 16, até o ponto 2 (E:670791.679; 

N:7040055.229); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°00'44" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670798.463; N:7040041.851); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 90°00'17" em 29,99 metros, confrontando com o 

Lote 14, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

89°59'08" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,99 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2059  

 

Lote 16: 450,02m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 271,63 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670764.927; 

N:7040041.668), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,01 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670758.140; N: 7040055.057); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°58'35" em 

29,99 metros, confrontando com o Lote 17, até o ponto 2 (E:670784.894; 

N:7040068.607); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°02'01" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670791.679; N:7040055.229); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°59'16" em 29,99 metros, confrontando com o 

Lote 15, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°00'09" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,99 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2058  

 

Lote 17: 450,06m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 286,64 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670758.140; N: 



7040055.057), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do imóvel, 

segue pela frente, em 15,02 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670751.350; N:7040068.451); deste segue 

pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°56'42" em 29,99 

metros, confrontando com o Lote 18, até o ponto 2 (E: 670778.109; N: 

7040081.984); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo interno 

de 90°03'53" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 

29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670784.894; N:7040068.607); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°57'59" em 29,99 metros, confrontando com o 

Lote 16, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°01'25" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 90,00 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2057  

 

Lote 18: 450,00m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 301,66 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670751.350; 

N:7040068.451), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,01 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670744.561; N:7040081.843); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°55'01" em 

29,98 metros, confrontando com o Lote 19, até o ponto 2 (E:670771.324; 

N:7040095.362); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°05'35" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E: 670778.109; N: 7040081.984); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo 



a direita com ângulo interno de 89°56'07" em 29,99 metros, confrontando com o 

Lote 17, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°03'18" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,98 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2056  

 

Lote 19: 450,03m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 316,67 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670744.561; 

N:7040081.843), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,02 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670737.769; N: 7040095.239); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°52'48" em 

29,98 metros, confrontando com o Lote 20, até o ponto 2 (E:670764.539; 

N:7040108.740); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°07'47" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670771.324; N:7040095.362); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°54'25" em 29,98 metros, confrontando com o 

Lote 18, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°04'59" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,98 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2055  

 

Lote 20: 450,06m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 331,69 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670737.769; N: 

7040095.239), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do imóvel, 

segue pela frente, em 15,02 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E: 670730.976; N:7040108.640); deste segue 

pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°50'05" em 29,98 

metros, confrontando com o Lote 21, até o ponto 2 (E:670757.755; 

N:7040122.118); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°10'30" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670764.539; N:7040108.740); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°52'13" em 29,98 metros, confrontando com o 

Lote 19, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°07’12" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,98 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2054  

 

Lote 21: 450,00m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 346,71 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E: 670730.976; 



N:7040108.640), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,02 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670724.183; N: 7040122.039); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°47'29" em 

29,98 metros, confrontando com o Lote 22, até o ponto 2 (E:670750.970; 

N:7040135.496); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°13'06" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670757.755; N:7040122.118); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°49'30" em 29,98 metros, confrontando com o 

Lote 20, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°09'55" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,98 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2053  

 

Lote 22: 450,02m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 361,73 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670724.183; N: 

7040122.039), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do imóvel, 

segue pela frente, em 15,03 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670717.389; N:7040135.441); deste segue 

pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°44'27" em 29,97 

metros, confrontando com o Lote 23, até o ponto 2 (E:670744.185; N: 

7040148.874); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo interno 

de 90°16'09" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 

29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670750.970; N:7040135.496); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 



direita com ângulo interno de 89°46'54" em 29,98 metros, confrontando com o 

Lote 21, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°12'31" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,98 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2052  

 

Lote 23: 450,05m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 376,76 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670717.389; 

N:7040135.441), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,03 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670710.593; N:7040148.848); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°40'54" em 

29,97 metros, confrontando com o Lote 24, até o ponto 2 (E:670737.400; 

N:7040162.252); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°19'41" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670744.185; N: 7040148.874); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°43'51" em 29,97 metros, confrontando com o 

Lote 22, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°15'33" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,97 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2051  

 

Lote 24: 450,03m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 391,79 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670710.593; 

N:7040148.848), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 15,03 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E: 670703.796; N: 7040162.255); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°37'15" em 

29,97 metros, confrontando com o Lote 25, até o ponto 2 (E:670730.616; 

N:7040175.629); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°23'20" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670737.400; N:7040162.252); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°40'19" em 29,97 metros, confrontando com o 

Lote 23, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°19'06" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,97 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2050  

 

Lote 25: 450,04m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 406,82 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E: 670703.796; N: 



7040162.255), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do imóvel, 

segue pela frente, em 15,04 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E: 670696.997; N:7040175.666); deste segue 

pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°33'12" em 29,97 

metros, confrontando com o Lote 26, até o ponto 2 (E:670723.831; 

N:7040189.007); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°27'24" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670730.616; N:7040175.629); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 

direita com ângulo interno de 89°36'40" em 29,97 metros, confrontando com o 

Lote 24, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°22'45" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,98 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2049 

 

Lote 26: 450,04m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado esquerdo do imóvel (ponto PP) 

em 421,86 metros da esquina formada com o lado par da 

Rua Paraíba; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E: 670696.997; N: 

7040175.666), situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do imóvel, 

segue pela frente, em 15,04 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670690.198; N: 7040189.079); deste segue 

pelo lado direito, defletindo a direita com ângulo interno de 89°28'49" em 29,96 

metros, confrontando com o Lote 27, até o ponto 2 (E: 670717.046; 

N:7040202.385); deste segue pelos fundos, defletindo a direita com ângulo 

interno de 90°31'47" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670723.831; N:7040189.007); deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a 



direita com ângulo interno de 89°32'36" em 29,97 metros, confrontando com o 

Lote 25, até o ponto PP, deste segue defletindo a direita com ângulo interno de 

90°26'48" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,97 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2048 

 

Lote 27: 450,00m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

366,40 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670683.398; N: 

7040202.492), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,04 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670690.198; N: 7040189.079); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°31'11" em 

29,96 metros, confrontando com o Lote 26, até o ponto 2 (E: 670717.046; 

N:7040202.385); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°28'13" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670710.261; N:7040215.763); deste segue pelo lado direito, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 90°36'07" em 29,96 metros, confrontando com 

o Lote 28, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno 

de 89°24'28" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,96 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2047 

 

Lote 28: 450,05m² 



Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

351,36 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670676.596; 

N:7040215.910), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,04 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670683.398; N: 7040202.492); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°35'32" em 

29,96 metros, confrontando com o Lote 27, até o ponto 2 (E:670710.261; 

N:7040215.763); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°23'53" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670703.477; N:7040229.141); deste segue pelo lado direito, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 90°41'11" em 29,96 metros, confrontando com 

o Lote 29, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno 

de 89°19'24" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,96 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2046 

 

Lote 29: 450,06m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

336,31 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 



Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E: 670669.792; N: 

7040229.331), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,05 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670676.596; N:7040215.910); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°40'36" em 

29,96 metros, confrontando com o Lote 28, até o ponto 2 (E:670703.477; 

N:7040229.141); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°18'49" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670696.692; N:7040242.519); deste segue pelo lado direito, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 90°46'35" em 29,96 metros, confrontando com 

o Lote 30, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno 

de 89°14'01" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,97 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2045 

 

Lote 30: 450,00m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

321,26 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E: 670662.989; N: 

7040242.751), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,05 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E: 670669.792; N: 7040229.331); deste segue 



pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°45'59" em 

29,96 metros, confrontando com o Lote 29, até o ponto 2 (E:670696.692; 

N:7040242.519); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°08'46" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670689.907; N: 7040255.897); deste segue pelo lado direito, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 90°51'50" em 29,95 metros, confrontando com 

o Lote 31, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno 

de 89°13'25" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,96 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2044 

 

Lote 31: 450,01m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

306,21 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670656.184; N: 

7040256.174), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,05 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E: 670662.989; N: 7040242.751); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°51'14" em 

29,95 metros, confrontando com o Lote 30, até o ponto 2 (E:670689.907; N: 

7040255.897); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°08'10" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670683.122; N:7040269.274); deste segue pelo lado direito, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 90°57'28" em 29,95 metros, confrontando com 



o Lote 32, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno 

de 89°03'07" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,95 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2043 

 

Lote 32: 450,03m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

291,16 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670649.378; N: 

7040269.600), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,05 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670656.184; N: 7040256.174); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°56'53" em 

29,95 metros, confrontando com o Lote 31, até o ponto 2 (E:670683.122; 

N:7040269.274); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°02'32" em 15,00 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 29.156, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 3 

(E:670676.338; N:7040282.652); deste segue pelo lado direito, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 91°03'32" em 29,95 metros, confrontando com 

o Lote 33, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno 

de 88°57'03" com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, 

perfazendo o perímetro em 89,95 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2042 

 

Lote 33: 1.095,36m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

269,30 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670637.147; 

N:7040286.253), situado na intersecção da frente com o lado direito do 

imóvel, segue pela frente, em 4,60, até o ponto 1 (E:670641.569; 

N:7040285.003); deste segue, defletindo a direita com ângulo interno de 

227°19'46" em 17,26 metros, até o ponto 2 (E:670649.378; N: 

7040269.600), ambos confrontando com o lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti; deste segue pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com 

ângulo interno de 91°02'57" em 29,95 metros, confrontando com o Lote 

32, até o ponto 3 (E:670676.338; N:7040282.652); deste segue pelos 

fundos, defletindo à esquerda com ângulo interno de 88°56'28" em 31,56 

metros, confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 29.156, Livro 2, 

de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi, até o ponto 4 (E:670662.063; 

N:7040310.798), deste segue defletindo à esquerda com ângulo interno 

de 125°25'28" em 21,06 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 5 (E:670641.236; 

N:7040313.922); deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda 

com ângulo interno de 89°52'27" em 27,97 metros, confrontando com o 

Lote 34, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 97°22'54" com o início desta descrição, fechando assim o 

perímetro da área, perfazendo o perímetro em 132,40 metros. 

 INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2041 

 

Lote 34: 451,41m² 



Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

250,45 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E: 670619.009; 

N:7040291.381), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 18,85 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670637.147; N:7040286.253); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 82°37'06" em 

27,97 metros, confrontando com o Lote 33, até o ponto 2 (E:670641.236; 

N:7040313.922); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 90°07'33" em 14,85 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670626.550; N:7040316.125); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

98°25'00" em 25,87 metros, confrontando com o Lote 35, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 88°50'21" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

87,54 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2007 

 

Lote 35: 461,67m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

233,79 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670602.961; 

N:7040295.918), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 16,66 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E: 670619.009; N:7040291.381); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 91°09'39" em 

25,87 metros, confrontando com o Lote 34, até o ponto 2 (E:670626.550; 

N:7040316.125); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 81°35'00" em 0,22 metros, até o ponto 3 (E:670626.336; 

N:7040316.158); deste segue defletindo à direita com ângulo interno de 

198°12'06" em 17,04 metros confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 

8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete Aparecida 

Odorizzi Menestrina, até o ponto 4 (E: 670611.123; N:7040323.819); deste 

segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 79°34'25" 

em 29,07 metros, confrontando com o Lote 36, até o ponto PP, deste segue 

defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°28'54" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

88,86 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2006 

 

Lote 36: 470,60m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

218,57 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 



entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670588.313; 

N:7040300.060), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,22 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670602.961; N:7040295.918); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°31'06" em 

29,07 metros, confrontando com o Lote 35, até o ponto 2 (E:670611.123; 

N:7040323.819); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 100°25'35" em 15,84 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670596.975; N:7040330.945); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

78°56'06" em 32,08 metros, confrontando com o Lote 37, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°07'14" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

92,21 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2040 

 

Lote 37: 511,86m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

203,35 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 



 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670573.670; 

N:7040304.200), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,22 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670588.313; N:7040300.060); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°52'46" em 

32,08 metros, confrontando com o Lote 36, até o ponto 2 (E:670596.975; 

N:7040330.945); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 101°03'54" em 15,58 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670583.057; N:7040337.955); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

78°48'31" em 35,04 metros, confrontando com o Lote 38, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°14'49" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

97,92 metros 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2039 

 

Lote 38: 544,62m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

188,33 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670559.221; 

N:7040308.286), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,02 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670573.670; N:7040304.200); deste segue 



pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°45'11" em 

35,04 metros, confrontando com o Lote 37, até o ponto 2 (E:670583.057; 

N:7040337.955); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 101°11'29" em 15,13 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670569.543; N:7040344.761); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

79°04'04" em 37,91 metros, confrontando com o Lote 39, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°59'15" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

103,10 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2005 

 

Lote 39: 574,30m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

173,27 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670544.731; 

N:7040312.382), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,06 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670559.221; N:7040308.286); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°00'45" em 

37,91 metros, confrontando com o Lote 38, até o ponto 2 (E:670569.543; N: 

7040344.761); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 100°55'56" em 8,06 metros, , até o ponto 3 (E:670562.341; 



N:7040348.390); deste segue defletindo à esquerda com ângulo interno 

149°22'05" em 7,33 metros, até o ponto 4 (E:670555.027; N:7040347.891), 

ambos confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 8.663, Livro 2, de 

propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete Aparecida Odorizzi Menestrina; 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

110°04'08" em 36,97 metros, confrontando com o Lote 40, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°37'07" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

105,33 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2004 

 

Lote 40: 663,79m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

158,23 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670530.262; 

N:7040316.474); situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,04 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670544.731; N:7040312.382); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°22'53" em 

36,97 metros, confrontando com o Lote 39, até o ponto 2 (E:670555.027; 

N:7040347.891); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 69°55'52" em 26,02 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670529.070; N:7040346.122); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

91°35'49" em 29,67 metros, confrontando com o Lote 41, até o ponto PP, deste 



segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 108°05'29" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

107,70 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2038 

 

Lote 41: 489,51m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

142,23 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670514.323; 

N:7040315.131); situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 16,00 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670530.262; N:7040316.474); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 92°30'47" em 

29,67 metros, confrontando com o Lote 40, até o ponto 2 (E:670529.070; 

N:7040346.122); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 88°24'11" em 16,88 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670512.233; N:7040344.974); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

89°53'34" em 29,92 metros, confrontando com o Lote 42, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°11'28" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

92,47 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2037 

 

Lote 42: 483,69m² 



Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

126,08 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670498.229; 

N:7040313.775); situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 16,15 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670514.323; N:7040315.131); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°48'32" em 

29,92 metros, confrontando com o Lote 41, até o ponto 2 (E:670512.233; 

N:7040344.974); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 90°06'26" em 16,05 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670496.222; N:7040343.883); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

90°05'04" em 30,17 metros, confrontando com o Lote 43, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 88°59'57" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

92,29 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2036 

 

Lote 43: 465,82m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 



Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

109,24 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670481.452; 

N:7040312.361); situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 16,84 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670498.229; N:7040313.775); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 91°00'03" em 

30,17 metros, confrontando com o Lote 42, até o ponto 2 (E:670496.222; 

N:7040343.883); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 89°54'56" em 13,92 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670482.336; N:7040342.936); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

95°33'26" em 30,59 metros, confrontando com o Lote 44, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 83°31'35" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

91,52 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2003 

 

Lote 44: 467,61m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

93,60 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 



entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670465.864; 

N:7040311.049); situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,64 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 

Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670481.452; N:7040312.361); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 96°28'25" em 

30,59 metros, confrontando com o Lote 43, até o ponto 2 (E:670482.336; 

N:7040342.936); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 84°26'34" em 14,98 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670467.391; N:7040341.917); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

96°43'56" em 30,91 metros, confrontando com o Lote 45, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 82°21'05" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

92,12 metros 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2035 

 

Lote 45: 476,90m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

77,67 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 



Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670449.961; 

N:7040311.846), situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 15,35 metros, até o ponto 1 (E:670465.280; 

N:7040310.999); deste segue defletindo à esquerda com ângulo interno de 

172°01'00" em 0,58 metros, até o ponto 2 (E:670465.864; N:7040311.049), 

ambos confrontando com o lado ímpar da Rua Francisco Trainotti; deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 97°38'55" em 

30,91 metros, confrontando com o Lote 44, até o ponto 3 (E:670467.391; 

N:7040341.917); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 83°16'04" em 15,98 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 4 (E:670451.450; N:7040340.831); 

deste segue pelo lado direito, defletindo à esquerda com ângulo interno 

96°50'26" em 29,02 metros, confrontando com o Lote 46, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°13'33" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

91,84 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2002 

 

Lote 46: 478,35m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

60,58 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 



 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670432.899; 

N:7040312.790); situado na intersecção da frente com o lado esquerdo do 

imóvel, segue pela frente, em 17,09 metros confrontando com o lado ímpar da 

Rua Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670449.961; N:7040311.846); deste 

segue pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

89°46'27" em 29,02 metros, confrontando com o Lote 45, até o ponto 2 

(E:670451.450; N:7040340.831); deste segue pelos fundos, defletindo a 

esquerda com ângulo interno de 83°09'34" em 17,25 metros, confrontando com 

o imóvel matriculado sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio 

Odorizzi e Janete Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670434.240; 

N:7040339.658); deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com 

ângulo interno de 96°45'22" em 26,90 metros, confrontando com o Lote 47, até 

o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°18'37" 

com o início desta descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o 

perímetro em 90,26 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2001 

 

Lote 47: 457,15m² 

Benfeitorias:  No imóvel consta uma edificação não regularizada – 

pendente de regularização, a qual será regularizada 

posteriormente à regularização do imóvel; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, distando pelo lado direito do imóvel (ponto PP) em 

42,72 metros da esquina formada com o lado ímpar da Rua 

7 de Setembro, distante em 385,50 metros do 

entroncamento do lado ímpar da rua 7 de Setembro com o 

lado par da rua Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670415.063; 

N:7040313.777); situado na intersecção da frente com o lado direito do imóvel, 

segue pela frente, em 17,86 metros confrontando com o lado ímpar da Rua 



Francisco Trainotti, até o ponto 1 (E:670432.899; N:7040312.790); deste segue 

pelo lado esquerdo, defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°41'23" em 

26,90 metros, confrontando com o Lote 46, até o ponto 2 (E:670434.240; 

N:7040339.658); deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo 

interno de 83°14'38" em 17,69 metros, confrontando com o imóvel matriculado 

sob o nº 8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete 

Aparecida Odorizzi Menestrina, até o ponto 3 (E:670416.588; N:7040338.454); 

deste segue pelo lado direito, defletindo a esquerda com ângulo interno de 

97°26'07" em 24,72 metros, confrontando com o Lote 48, até o ponto PP, deste 

segue defletindo a esquerda com ângulo interno de 89°37'51" com o início desta 

descrição, fechando assim o perímetro da área, perfazendo o perímetro em 

87,17 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2034 

 

Lote 48: 583,21m² 

Benfeitorias:  Sem benfeitorias; 

Localização:  Terreno urbano, situado no lado ímpar da Rua Francisco 

Trainotti, esquina formada com o lado ímpar da Rua 7 de 

Setembro, distando em 385,50 metros do entroncamento do 

lado ímpar da rua 7 de Setembro com o lado par da rua 

Bolívia; 

Município:  Rio dos Cedros/SC. 

Coordenadas:  UTM (DATUM de origem SIRGAS2000, Zona 22, Hemisfério 

Sul, Meridiano Central 51º WGr; 

 

 Iniciando está descrição partindo do marco PP (E:670381.388; 

N:7040336.055); situado na intersecção da frente com os fundos do imóvel, 

segue pela frente, em 16,55 metros, até o ponto 1 (E:670391.406; 

N:7040322.877); deste segue defletindo à esquerda com ângulo interno de 

159°56'53" em 15,78 metros, até o ponto 2 (E:670404.685; N:7040314.352), 

deste segue defletindo à esquerda com ângulo interno de 150°27'44" em 10,39 

metros, até o ponto 3 (E:670415.063; N:7040313.777), todos confrontando com 

o lado ímpar da Rua Francisco Trainotti; deste segue pelo lado esquerdo, 

defletindo a esquerda com ângulo interno de 90°22'09" em 24,72 metros, 

confrontando com o Lote 47, até o ponto 4 (E:670416.588; N:7040338.454); 

deste segue pelos fundos, defletindo a esquerda com ângulo interno de 



82°33'53" em 35,27 metros, confrontando com o imóvel matriculado sob o nº 

8.663, Livro 2, de propriedade de Jairo Antônio Odorizzi e Janete Aparecida 

Odorizzi Menestrina, até o ponto PP, deste segue defletindo a esquerda com 

ângulo interno de 56°39'22" com o início desta descrição, fechando assim o 

perímetro da área, perfazendo o perímetro em 102,71 metros. 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA Nº 01.05.001.2033 

Art. 3º. Apesar da aprovação do desmembramento feito por este Decreto, 

os requerentes estão obrigados a atender todas às exigências a que estão 

sujeitos, conforme Lei Complementar n.º 269, de 26 de agosto de 2015 e 

suas regulamentações, dentro do prazo estabelecido no respectivo 

processo de desmembramento. 

Art. 4º. TIBERIO TRAINOTTI, CPF 293.207.719-87, RG 912.310-5-

SSP/SC, nascido em 24 de dezembro de 1938, filho de Francisco João 

Trainotti e Carmela Trainotti, brasileiro, agricultor aposentado, residente e 

domiciliado na rua Floresta, n° 147, bairro Divinéia, na cidade de Rio dos 

Cedros, deste Estado, bem como seus respectivos sucessores na 

titularidade do imóvel parcelado, ficam obrigados a atender o que determina 

a legislação Federal, estadual e municipal pertinentes, mais precisamente 

às Leis n.ºs 12.651, de 25 de maio de 2012 - Código Florestal, 6766/79 - 

Parcelamento do Solo Urbano, Lei Estadual Catarinense nº 17.492/18. 

Art. 5º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação e as 

disposições em sentido contrário. 

  

Município de Rio dos Cedros, 12 de julho de 2022. 

 

JORGE LUIZ  STOLF 

Prefeito de Rio dos Cedros 

 

Este Decreto foi devidamente registrado e publicado na forma 

regulamentar, aos 12 de julho de 2022. 

 

MARGARET SILVIA GRETTER 

Diretora de Gabinete 
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