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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 03/2022 
 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – REURB 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO GRANDE/SC, inscrito no CNPJ sob o nº 
95.782.785/0001-08, com sede na Rua Irmãos Biff, 50, Bairro Centro, Município de 
Morro Grande/SC, neste ato por intermédio da Comissão Municipal de 
Regularização Fundiária instituída pelo Decreto Municipal n. 19/2021, vem através 
deste edital NOTIFICAR a todos os titulares de domínio, confinantes e terceiros 
eventualmente interessados, que o núcleo urbano informal consolidado denominado 
Regularização Fundiária LOTEAMENTO FAMILIA TOMAZI, encontra-se em 
processo de Regularização Fundiária através da Lei Federal nº 13.465/2017 e 
Decreto Federal nº 9.310/2018, e na qual foi realizado o levantamento 
planialtimétrico e cadastral, com georreferenciamento, subscrito por profissional 
competente, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), afim 
de emissão de matrículas individualizadas aos detentores da posse dos lotes no 
referido Loteamento, bem como, legalização das benfeitorias existentes, necessárias 
para fins de Regularização Fundiária, objeto de matrícula a ser registrada no 
respectivo Cartório de Registro de Imóveis de Meleiro/SC. 
 
Artigo 1º. A gleba onde foi edificado o núcleo urbano informal consolidado, Matrícula 
n. 2.680, Oficio de Registro de Imóveis da Comarca de Meleiro/SC, é localizada no 
Bairro Centro, município de Morro Grande/SC, com a seguinte descrição:  
 
 

“Um TERRENO RURAL, sito no Município de Morro 
Grande, Comarca de Meleiro/SC, com área de 
67.517,74m² (sessenta e sete mil, quinhentos e dezessete 
metros e setenta e quatro decímetros quadrados), com as 
seguintes confrontações: ao NORTE, com o imóvel de 
Eduardo Tomazi; SUL, com os taimbés do Morro Grande; 
extrema ao LESTE, com o imóvel de Angelo Dal Pont e 
José Tomazi; e ao OESTE, com o imóvel de Adão 
Feliciano Bitencourt. Cadastro no INCRA: 
811.025.000.183-4. NIRF 4.363.263-7. Proprietários: 
VALCIR TOMAZI, CPF 625.107.469-87, lavrador e sua 
esposa ADENIZ TOMAZI, lavradora, ambos brasileiros, 
casados pelo regime de comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei 6.515/77, lavradores, residentes e 
domiciliados em Morro Grande/SC, a fração ideal de 
(8.528,67m²); JAIR TOMAZI, CPF 898.873.109-30, 
brasileiro, solteiro, lavrador, residente e domiciliado em 
Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.363,39m²); 
EDUARDO TOMAZI, CPF 030.906.579-88, RG nº 
4.392.835 SSP/SC, nascido aos 15/07/1980, brasileiro, 
solteiro, operador de maquinas, residente e domiciliado na 
Rua Irmãos Bif, s/n, Bairro Centro, Morro Grande/SC, a 
fração ideal de (7.363,58m²); ANAIR LUCIETTI TOMAZI, 



CPF 656.977.319-49, brasileira, viúva, lavradora, 
residente e domiciliada em Morro Grande/SC, a fração 
ideal de (7.367,92m²); INES TOMAZI MEZZARI, CPF 
000.054.949-58, lavradora e seu esposo LAERCIO 
SAUER MEZZARI, lavrador, ambos brasileiros, casados 
pelo regime da comunhão universal de bens 
anteriormente a vigência da Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados em Morro Grande/SC, a fração ideal de 
(7.394,08m²); NILDE TOMAZI MENEGON, CPF 
015.508.729-07, lavradora, e seu esposo ALIRIO 
MENEGON, lavrador, ambos brasileiros, casados pelo 
regime da comunhão universal de bens anteriormente a 
vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em 
Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.363,64m²); 
LEONIR TOMAZI CASAGRANDE, CPF 811.957.889-91, 
lavradora, e seu esposo DOMINGOS ANTONIO 
CASAGRANDE, lavrador, ambos brasileiros, casados 
pelo regime da comunhão universal de bens na vigência 
da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Morro 
Grande/SC, a fração ideal de (7.362,98m²); JOSE 
TOMAZI, CPF 837.808.319-53, lavrador, e sua esposa 
EDINEIA BIF BRINA TOMAZI, lavradora, ambos 
brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados em Morro Grande/SC, a fração ideal de 
(7.409,44m²); e ELOIR TOMAZI, CPF 538.596.349-68, 
lavrador e sua esposa MARIA GRÍGIO MUNARETTO 
TOMAZI, lavradora, ambos brasileiros, casados pelo 
regime da comunhão universal de bens na vigência da Lei 
6.515/77, residentes e domiciliados em Morro Grande/SC, 
a fração ideal de (7.364,04m²). 

 
 

.”  
 
Artigo 2º. Os titulares de domínio, confinantes e terceiros eventualmente 
interessados são notificados por este Edital, sendo que a ausência de impugnação 
implicará a perda do eventual direito de que os notificados titularizem sobre o imóvel 
objeto da Regularização Fundiária, de acordo com o art. 31, §1º, §5º e §6º, da Lei 
Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §1º, §5º e §6º, do Decreto Federal nº 9.310/2018. 
 
Artigo 3º. As eventuais impugnações cabíveis, contrárias ao objeto deste ato, 
deverão ser apresentadas no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da última 
publicação do presente edital, sendo protocoladas na Secretaria Municipal de 
planejamento, com as devidas justificativas plausíveis que serão analisadas pelos 
setores responsáveis, priorizando o procedimento extrajudicial para solução dos 
conflitos, conforme art. 31, §3º, da Lei Federal nº 13.465/2017 e art. 24, §7º, do 
Decreto Federal nº 9.310/2018. 



 
Artigo 4º. Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, 
considerar-se-á como aceite pelos notificados os elementos e teor deste edital. 
 
Artigo 5º. O presente Edital entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Morro Grande/SC, 24 de outubro de 2022 
  

 

Amanda Rosa Crepaldi 
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária 

Decreto Municipal nº. 19/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO I 
 

 
Em cumprimento a determinação legal, Lei Federal nº 13.465/2017, art. 31, 
descrevemos os proprietários e confrontantes com seus respectivos endereços para 
notificação ou publicação para manifestação do processo de REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA URBANA – REURB, do loteamento Familia Tomazi, conforme a seguir: 
 
Os proprietários titulares da matrícula nº 2.680, ORI Meleiro/SC:  
 
VALCIR TOMAZI, CPF 625.107.469-87, lavrador e sua esposa ADENIZ TOMAZI, 
lavradora, ambos brasileiros, casados pelo regime de comunhão parcial de bens, na 
vigência da Lei 6.515/77, lavradores, residentes e domiciliados em Morro 
Grande/SC, a fração ideal de (8.528,67m²); 
JAIR TOMAZI, CPF 898.873.109-30, brasileiro, solteiro, lavrador, residente e 
domiciliado em Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.363,39m²); 
 EDUARDO TOMAZI, CPF 030.906.579-88, RG nº 4.392.835 SSP/SC, nascido aos 
15/07/1980, brasileiro, solteiro, operador de maquinas, residente e domiciliado na 
Rua Irmãos Bif, s/n, Bairro Centro, Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.363,58m²);  
ANAIR LUCIETTI TOMAZI, CPF 656.977.319-49, brasileira, viúva, lavradora, 
residente e domiciliada em Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.367,92m²); 
INES TOMAZI MEZZARI, CPF 000.054.949-58, lavradora e seu esposo LAERCIO 
SAUER MEZZARI, lavrador, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão 
universal de bens anteriormente a vigência da Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados em Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.394,08m²); 
NILDE TOMAZI MENEGON, CPF 015.508.729-07, lavradora, e seu esposo ALIRIO 
MENEGON, lavrador, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão 
universal de bens anteriormente a vigência da Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados em Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.363,64m²);  
LEONIR TOMAZI CASAGRANDE, CPF 811.957.889-91, lavradora, e seu esposo 
DOMINGOS ANTONIO CASAGRANDE, lavrador, ambos brasileiros, casados pelo 
regime da comunhão universal de bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes e 
domiciliados em Morro Grande/SC, a fração ideal de (7.362,98m²);  
JOSE TOMAZI, CPF 837.808.319-53, lavrador, e sua esposa EDINEIA BIF BRINA 
TOMAZI, lavradora, ambos brasileiros, casados pelo regime da comunhão parcial de 
bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Morro Grande/SC, a 
fração ideal de (7.409,44m²); e 
ELOIR TOMAZI, CPF 538.596.349-68, lavrador e sua esposa MARIA GRÍGIO 
MUNARETTO TOMAZI, lavradora, ambos brasileiros, casados pelo regime da 
comunhão universal de bens na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados 
em Morro Grande/SC de (7.364,04m²). 
 
Os proprietários internos: 
 
EDUARDO TOMAZI, CPF nº 030.906.579-88, RG nº 4.392.835 SSP/SC, operador 
de equipamentos, filho de Julio Tomazi e Maria Lucieti Tomazi, solteiro, declara não 
viver em união estável, brasileiro, residente e domiciliado na Rua Irmãos Bif, s/nº, 
Bairro Centro, Morro Grande/SC;  



ELOI GRIGIO MUNARETTO, CPF nº 814.314.229-91, RG nº 1.536.846- 7, 
SESPDC/SC, operador de máquina, filho de Otavio Munaretto e Vitalina Grigio 
Munaretto, solteiro, declara não viver em união estável, brasileiro, residente e 
domiciliado na Rua Marlene Piazza Zuchinali, s/nº, Bairro Centro, Morro Grande/SC. 

 
ELOIR TOMAZI, CPF nº 538.596.349-68, RG nº 1.940.184 SESP/SC, agricultor, filho 
de Julio Tomazi e Maria Lucieti Tomazi, e seu esposa MARIA GRIGIO MUNARETTO 
TOMAZI, CPF nº 023.590.129-67, RG nº 3.987.951 SESP/SC, agricultora, filha de 
Otavio Munaretto e Vitalina Grigio Munaretto, casados pelo regime da comunhão 
universal de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, ambos brasileiros, residentes e 
domiciliados na Rua João Daniel, nº 126, Bairro Centro, Morro Grande/SC. 
 
 
Os proprietários externos confrontantes: 
 
ANTENOR MUNARETTO, CPF 837.811.379-53, RG 3.987.995 SC, agricultor, 
casado(a) pelo regime da comunhão universal de bens, na vigência da Lei 6.515/77, 
pacto 13.474, com JANICE DANIEL MUNARETTO, RG 2.882.533 SSP/SC, do lar, 
casamento nº 223, Livro 1-B, fls. 21, celebrado em 16.05.1998, no Registro Civil de 
Meleiro, brasileiros, residentes e domiciliados na Estrada Geral Nova Roma, s/nº, 
município de Morro Grande/SC. Proprietários das matrículas/registros nº 12.815 e 
12.816, ambas Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Turvo/SC; 
 
ELOIR TOMAZI, brasileiro, operador de máquina, casado pela comunhão universal 
de bens na vigência da Lei 6.515/77 com MARIA GRIGIO MUNARETTO TOMAZI, 
com pacto nº 10.960, residente e domiciliado em Morro Grande/SC. Proprietários da 
matrícula/registro nº 16.715, Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Turvo/SC; 
 
MUNICIPIO DE MORRO GRANDE, CNPJ 95.782.785/0001-08, com sede na Rua 
Irmãos Biff, 50, bairro Centro, Morro Grande/SC. Proprietários da matrícula/registro 
nº 550, Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Meleiro/SC; 
 
 
 
Morro Grande (SC), 24 de outubro de 2022 
 
 
 
 

Amanda Rosa Crepaldi 
Presidente da Comissão de Regularização Fundiária 

Decreto Municipal nº. 19/2021 
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