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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
REURB Nº 004/2023 

Processo Administrativo nº 3847/2022  

O MUNICIPIO DE RIO DOS CEDROS, pessoa jurídica de direito público interno, 
com sede na rua Nereu Ramos, nº 205, Centro, em Rio dos Cedros, Santa Catarina, 
CEP 89121-000, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.806/0001-18, neste ato representado 
pelo Secretário de Planejamento e Meio Ambiente Diego Ricardo Fernandes, vem, na 
forma como disciplina o Decreto Municipal nº 3.265/2021, combinado com a Lei 
Nacional nº 13.465, de 11 de julho de 2017, através desde edital NOTIFICAR os 
confinantes, titulares de domínio, confrontantes da área demarcada e terceiros 
eventualmente interessados, que tramita perante este ente federativo processo de 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA, classificado na modalidade de REURB-E, proposto 
pelo(s) requerente(s) abaixo identificado(s) da(s) área(s) a ser(em) regularizada(s) com 
a(s) seguinte(s) descrição(ões) resumidas:  

Matrículas dos imóveis de origem da área a ser regularizada, no 1º Ofício de 
Registro de Imóveis da Comarca de Timbó – Estado de Santa Catarina: 

 Matrícula nº 15.474, Livro nº 02.  

Titular de domínio: Jean Samir Dias.  

Matrícula nº 28.094, Livro nº 02 

Titular de domínio: Curt Spiess e Anita Spiess.  

QUALIFICAÇÃO DO(S) REQUERENTE(S)/BENEFICIÁRIO(S) DA LEGITIMAÇÃO 
FUNDIÁRIA:  

ALFREDO GAULKE NETO, brasileiro, casado, inscrito na cédula de 
identidade nº 1395774 SSP/SC e inscrito no CPF nº 569.764.109-53; e, 
MARCIA STUHLERT GAULKE, brasileira, casada, inscrita na cédula de 
identidade nº 2.177.728 SSP/SC e inscrita no CPF nº 624.279.899-91, ambos 
com endereço na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 1674 (frente), Bairro 
Nações, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99129-2229 

MAURI LUIZ TRISOTTO, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
1843912 SSP/SC e inscrito no CPF nº 592.498.039-15; e, IVONE HARDT 
TRISOTTO, brasileira, casada, do lar, inscrita na cédula de identidade nº 13940465 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 806.917.309-20, ambos com endereço na Rua 
Pomeranos central, Bairro Caravagio, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: 
(47) 99266-7060.  

MOACIR HORSTMANN, brasileiro, convivente em união estável, representante 
comercial, inscrito na cédula de identidade n° 3403419, e CPF n° 004.809.939-20 e 
DEIZI FURLANETTO, brasileira, convivente em união estável, inscrita na cédula de 
identidade nº 4787892 SSP/SC e inscrita no CPF nº 054.306.049-76, ambos com 



 

 

endereço na Rua Groelândia, n° 1078, bairro das Nações, município de Timbó/SC. 
CEP nº 89120-000, Cel.: (47) 98831-0903. 

MOACIR HORSTMANN, brasileiro, convivente em união estável, representante 
comercial, inscrito na cédula de identidade n° 3403419, e CPF n° 004.809.939-20, 
com endereço na Rua Groelândia, n° 1078, bairro das Nações, município de 
Timbó/SC. CEP nº 89120-000, Cel.: (47) 98831-0903. 

RESUMO DA ÁREA A SER REGULARIZADA 

PERÍMETRO DO NÚCLEO URBANO INFORMAL PINHEIRINHO 05 
 
Área REURB-E total: 3.232,55 m² 
Localização: Terreno Urbano, situado no lado par da Rodovia Municipal RCD-456, 
distante (do vértice P22) 736,43m com lado ímpar da Rua Irregular N°2, situado em Alto 
Cedros, Município de Rio dos Cedros/SC. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P6 (N 7.055.265,700m e E 
658.118,963m), fazendo frente em sete linhas somando um total de 123,75m de 
distância, a primeira linha em 17,11m e azimute 236°50'47" até o vértice P7 (N 
7.055.256,343m e E 658.104,639m), confrontando com lado par da Rodovia Municipal 
RCD-456, a segunda linha do vértice P7, em 16,63m e azimute 220°04'02" até o vértice 
P8 (N 7.055.243,613m e E 658.093,932m), confrontando com lado par da Rua Irregular 
N°01, a terceira linha do vértice P8, em 12,27m e azimute 236°15'11" até o vértice P18 
(N 7.055.236,797m e E 658.083,730m), a quarta linha do vértice P18, em 5,98m e 
azimute 115°02'39" até o vértice P19 (N 7.055.234,265m e E 658.089,149m), a quinta 
linha do vértice P19, em 3,60m e azimute 155°30'02" até o vértice P20 (N 
7.055.230,991m e E 658.090,641m), a sexta linha do vértice P20, em 3,49m e azimute 
162°11'40" até o vértice P21 (N 7.055.227,665m e E 658.091,709m), da terceira linha 
até a sexta linha confrontando com lado ímpar da Rua Irregular N°01, a sétima linha do 
vértice P21, em 64,67m e azimute 214°21'04" até o vértice P22 (N 7.055.174,272m e E 
658.055,217m), confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD-456; lateral 
direita do vértice P22, em 88,62m e azimute 6°39'58" até o vértice P23 (N 
7.055.207,108m e E 658.037,288m), confrontando com as terras de Comélio Bernardo 
Peres e Lia Spiess Peres (Matrícula 15.474); fundos em dezenove linhas somando um 
total de 200,81m de distância, a primeira linha do vértice P23, em 6,03m e azimute 
35°25'54" até o vértice P24 (N 7.055.212,023m e E 658.040,785m), a segunda linha do 
vértice P24, em 4,69m e azimute 30°48'23"até o vértice P25 (N 7.055.216,048m e E 
658.043,185m), a terceira linha do vértice P25, em 3,47m e azimute 14°49'45" até o 
vértice P26 (N 7.055.219,402m e E 658.044,073m), a quarta linha do vértice P26, em 
7,23m e azimute 350°49'33" até o vértice P27 (N 7.055.226,535m e E 658.042,921m), 
a quinta linha do vértice P27, em 13,41m e azimute 328°52'15" até o vértice P28 (N 
7.055.238,012m e E 658.035,990m), a sexta linha do vértice P28, em 24,64m e azimute 
328°07'23" até o vértice P29 (N 7.055.258,935m e E 658.022,978m), a sétima linha do 
vértice P29, em 6,64m e azimute 40°13'31" até o vértice P10 (N 7.055.264,007m e E 
658.027,268m), da primeira linha até a sétima linha confrontando com as terras de 
Comélio Bernardo Peres e Lia Spiess Peres (Matrícula 15.474), a oitava linha do vértice 
P10, em 4,46m e azimute 123°04'26" até o vértice P11 (N 7.055.261,572m e E 
658.031,007m), a nona linha do vértice P11, em 2,92m e azimute 111°47'26" até o 
vértice P12 (N 7.055.260,489m e E 658.033,716m), a décima linha do vértice P12, em 



 

 

16,77m e azimute 124°55'18" até o vértice P13 (N 7.055.250,891m e E 658.047,463m), 
a décima primeira linha do vértice P13, em 2,23m e azimute 221°41'41" até o vértice 
P14 (N 7.055.249,226m e E 658.045,980m), a décima segunda linha do vértice P14, em 
6,31m e azimute 115°00'12" até o vértice P15 (N 7.055.246,561m e E 658.051,695m), 
a décima terceira linha do vértice P15, em 14,16m e azimute 119°08'46" até o vértice 
P16 (N 7.055.239,666m e E 658.064,060m), a décima quarta linha do vértice P16, em 
5,84m e azimute 113°08'33" até o vértice P17 (N 7.055.237,370m e E 658.069,431m), 
a décima quinta linha do vértice P17, em 14,31m e azimute 92°17'42" até o vértice P18 
(N 7.055.236,797m e E 658.083,730m), a décima sexta linha do vértice P18, em 12,27m 
e azimute 56°15'11" até o vértice P8 (N 7.055.243,613m e E 658.093,932m), a décima 
sétima linha do vértice P8, em 19,93m e azimute 265°50'28" até o vértice P9 (N 
7.055.242,168m e E 658.074,059m), da oitava linha até a décima sétima linha 
confrontando com lado ímpar da Rua Irregular N°01, a décima oitava linha do vértice 
P9, em 18,66m e azimute 23°35'37" até o vértice P185 (N 7.055.259,271m e E 
658.081,529m), a décima nona linha do vértice P185, em 16,84m e azimute 22°19'44" 
até o vértice P5 (N 7.055.274,844m e E 658.087,925m), da décima oitava linha até a 
décima nona linha confrontando com as terras de Curt Spiess e Anita Spiess (Matrícula 
28.094); lateral esquerda do vértice P5, em 32,36m e azimute 106°24'56" até o ponto 
inicial desta descrição, confrontando com as terras de Curt Spiess e Anita Spiess 
(Matrícula 28.094). Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao 
Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, 
referenciadas ao Meridiano Central nº 51 WGr, Fuso 22, Hemisfério Sul, tendo como 
Datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.  

Com a presente, ficam os confinantes, titulares de domínio, confrontantes 
da área demarcada e terceiros eventualmente interessados NOTIFICADOS, para, 
querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO no prazo de trinta dias, contado da data da 
publicação do presente no diário oficial de municípios, no endereço acima mencionado, 
de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, apresentando 
expediente escrito e protocolando-o junto ao Setor de Protocolos da municipalidade.  
Ficam os interessados advertidos de que o processo administrativo citado em epígrafe 
é público e encontra-se à disposição de quem interessar possa, sendo que eventuais 
pedidos de vista e fotocópia de documentos deverão ser agendados com a Secretária 
de Planejamento e Meio Ambiente, sendo que o fornecimento de fotocopias se sujeitará 
ao recolhimento dos devidos preços públicos.   

Comunica-se que, de acordo com os documentos e informações constantes dos 
autos, trata-se de ocupação média de mais de 08 (oito) anos, considerando-se que até 
a presente data não foi possível realizar, de qualquer modo, a titulação de seus 
ocupantes, ainda que atendida a Legislação vigente à época de sua implantação ou 
regularização. Outrossim,  a(s) área(a) a ser(em) regularizada(s), acima descrita(s) 
conta(m) com a infraestrutura necessária, tal como: a) fornecimento de energia elétrica; 
b) iluminação pública; c) água é fornecida através de poço particular; d) a coleta do 
esgoto é individualizada em cada área a  ser  regularizada,  através de fossa séptica, 
filtro e sumidouro; e) o recolhimento do lixo é efetuado semanalmente pela Prefeitura 
Municipal; f) o local é servido pelo agente de saúde e os atendimentos médicos no ESF; 
g) a educação é constituída por Escolas Municipais, nas proximidades, sendo a que 
atende aos alunos da educação infantil e ensino   fundamental a Escola Municipal 
Prefeito João Floriani e aos alunos do ensino médio Escola Estadual de Educação 
Básica Professor Giovani Trentini. 



 

 

Não havendo manifestação em contrário no período de 30 (trinta) dias, 
considerarão como aceite os elementos e informações apresentadas pela(s) 
requerente(s) e o teor dessa notificação, inclusive pelos lindeiros internos e 
confrontantes externos a regularização, conforme prevê a Lei Nacional nº 13.465, de 11 
de julho de 2017, e transcorrido a prazo legal para manifestações, será efetivado o ato, 
na forma da legislação pertinente. 

Os prazos mencionados na presente passam a fluir a partir da data de sua publicação.  

Rio dos Cedros, 18 de janeiro de 2023. 

 

 

Diego Ricardo Fernandes 
Secretário de Planejamento e Meio Ambiente 
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