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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  
REURB Nº 006/2023 

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 11.844, Livro nº 02.  

Titular de domínio: Kunibert Spiess – ESPÓLIO e Hilda Spiess 

Matrícula nº 5.852, Livro nº 02.  

Titular de domínio: Ditmar Ellert e Cristina Ellert 

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

OSMARI LUIZ NONES, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2177975 SSP/SC e inscrito no CPF nº 692.898.759-68; e, ELENICE MARIA 
MARTINS NONES, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2782823 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 596.437.739-49, ambos com endereço na Rua Ita, nº 
100, Bairro Nações, Timbó/SC CEP nº 89.120-000 | Cel.: (47) 99112-4506. 

OSMARI LUIZ NONES, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2177975 SSP/SC e inscrito no CPF nº 692.898.759-68; e, ELENICE MARIA 
MARTINS NONES, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2782823 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 596.437.739-49, ambos com endereço na Rua Ita, nº 
100, Bairro Nações, Timbó/SC CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99112-4506. 

HAROLD HILLER, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de identidade 
nº 9835334 SSP/SC e inscrito no CPF 381.774.639-34 e AUREA KNOPP HILLER, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 1481267 SSP/SC e inscrita no 
CPF 596.775.469-53; ambos com endereço residencial na Rua Lot. Pinheirinho, S/N, 
bairro Pinhal, município de Rio dos Cedros/SC, CEP n°89121-000, Cel.: (47) 99921-
2772, (47) 99681-2653. JOEL HILLER, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na 
cédula de identidade nº 3964658 SSP/SC e inscrito no CPF 029.423.539-61 e 
VIVIANA PATRICIA LEANDRO HILLER, brasileira, casada, inscrita na cédula de 



 

 

identidade nº 4605828 SSP/SC e inscrita no CPF 045.823.109-66, ambos com 
endereço residencial na Rua Abilio Lenzi, n° 544, bairro Araponguinhas, município de 
Timbó/SC, CEP n°89120-000, Cel.: (47) 98467-4122. 

FLAVIO CESAR SCHMID, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
524694 SSP/SC e inscrito no CPF nº 304.355.529-53; e, MARLENE ELFRIDE 
DOEMER SCHMID, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 387.366 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 293.234.609-15, ambos com endereço na Rua São 
Bento, nº 328, ap. 502, Bairro Vorstadt, Blumenau/SC, CEP nº 89.015-300, Cel.: (47) 
98431-2060. 

KATIA SCHEIDEMANTEL, brasileira, solteira, autônoma, inscrita na cédula de 
identidade nº 1246523 SSP/SC e inscrita no CPF nº 443.957.369-04, com endereço 
na Rua Bahia, nº 101, PD Martinho Stein, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 
99219-6152. 

ERICH KUNIBERT SPIESS, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2280264 SSP/SC e inscrito no CPF nº 765.055.299-34; e, VANDERLEIA MARIA 
ANTONELLO SPIESS, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
2378864 SSP/SC e inscrita no CPF nº 798.435.149-04, ambos com endereço no 
Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, 
Cel.: (47) 99928-5309, E-mail: eks.autoprime@gmail.com. 

EDSON ROLANDO RAUSCH, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 1.639.327 SSP/SC e inscrito no CPF nº 601.556.399-00; e, KATIA 
ROSILENE DUWE RAUSCH, brasileira, casada, empresária, inscrita na cédula de 
identidade nº 1842846 SSP/SC e inscrita no CPF nº 551.044.109-78, ambos com 
endereço no Loteamento Pinheirinho, cx. 2, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP 
nº 89.121-000, Cel.: (47) 99127-8295, E-mail: rausch.textil@hotmail.com.  

CHARLES TIPCKE, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de identidade 
nº 3235149 SSP/SC e inscrito no CPF nº 902.686.019-68; e, LILIAN KURTZ TIPCKE, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 1.249.009 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 028.193.709-50, ambos com endereço no Loteamento Pinheirinho, cx. 2, 
Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99161-1547.  

RAULINO DUWE, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 2.176.401 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 666.007.079-68; e, ISOLDE MACHADO DUWE, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2.747.516 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 746.378.789-34, ambos com endereço no Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro 
Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Tel.: (47) 3057-5581. 

JAIR LUIZ KLUG, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 1.048.790-
5 SSP/SC e inscrito no CPF nº 382.841.209-25; e, TEREZINHA MINATTO KLUG, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 1.483.507 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº° 659.513.289-34, ambos com endereço no Loteamento Jacbsen, lote 29, cx. 
1, Bairro Capitais, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99142-6139. 

ROMEU CEZAR HEIDRICH, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
522.297 e inscrito no CPF nº 293.248.749-34; e, CLAUDETE TAFNER HEIDRICH, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 727.330 e inscrita no CPF nº 
400.208.279-20, ambos com endereço na Estrada Geral Pinheirinho, Barragem do 
Pinhal, Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99981-4326, Tel.: (47) 
3382-1470, E-mail: romeuheidrich@hotmail.com. 



 

 

DANIELA TAMANINI PETERMANN, brasileira, divorciada, inscrita na cédula de 
identidade nº 2.968.684 SSP/SC e inscrita no CPF nº 025.329.079-16, com endereço 
na Rua Manoel Boaventura, nº 22, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC, CEP nº 89.035-
323, Cel.: (47) 98814-9400. 

HAROLD HILLER, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de identidade 
nº 9835334 SSP/SC e inscrito no CPF 381.774.639-34 e AUREA KNOPP HILLER, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 1481267 SSP/SC e inscrita no 
CPF 596.775.469-53; ambos com endereço residencial na Rua Lot. Pinheirinho, S/N, 
bairro Pinhal, município de Rio dos Cedros/SC, CEP n°89121-000, Cel.: (47) 99921-
2772, (47) 99681-2653. JOEL HILLER, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na 
cédula de identidade nº 3964658 SSP/SC e inscrito no CPF 029.423.539-61 e 
VIVIANA PATRICIA LEANDRO HILLER, brasileira, casada, inscrita na cédula de 
identidade nº 4605828 SSP/SC e inscrita no CPF 045.823.109-66, ambos com 
endereço residencial na Rua Abilio Lenzi, n° 544, bairro Araponguinhas, município de 
Timbó/SC, CEP n°89120-000, Cel.: (47) 98467-4122. 

SCHEILA CRISTINA BLOEDORN, brasileira, divorciada, inscrita na cédula de 
identidade nº 4129129 SSP/SC e inscrita no CPF 004.906.039-20, ambos com 
endereço residencial na Rua Montevidéu, n° 83, bairro das Capitais, município de 
Timbó/SC, CEP n°89120-000, Cel.: (47) 99107-8782. 

RENE ARTUR MAURIZENZ, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 3740328 SSP/SC e inscrito no CPF nº 003.619.739-42; e, CARLA 
GRASIELE KNOPP MAURIZENZ, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade 
nº 4.365.301 SSP/SC e inscrita no CPF nº 037.966.689-84, ambos com endereço na 
Rodovia SC 477, km 04, Bairro Dos Lagos, Rodeio/SC CEP nº 89.136-000, Cel.: (47) 
99198-1440. 

RENE ARTUR MAURIZENZ, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 3740328 SSP/SC e inscrito no CPF nº 003.619.739-42; e, CARLA 
GRASIELE KNOPP MAURIZENZ, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade 
nº 4.365.301 SSP/SC e inscrita no CPF nº 037.966.689-84, ambos com endereço na 
Rodovia SC 477, km 04, Bairro Dos Lagos, Rodeio/SC CEP nº 89.136-000, Cel.: (47) 
99198-1440. 

MOACIR BATISTA FIAMONCINI, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade 
nº 2.961.553 SSP/SC e inscrito no CPF nº 750.736.769-04; e, ROSE MARY 
ZUMACH FIAMONCINI, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
1.841.594-6 SSP/SC e inscrita no CPF nº 750.714.529-87, ambos com endereço no 
Loteamento Pinheirinho, cx. 2, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000, 
Cel.: (47) 99111-0229 

MARVIN WOLTER, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 954.617 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 446.734.859-04; e, SIBYLA KLITZKE WOLTER, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 913.137-0 SSP/SC e inscrita 
no CPF nº 383.292.719-00, ambos com endereço na Rua Amazonas, nº 1570, Bairro 
Dos Estados, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 98844-6656. 

VILMAR TANCON, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 1.632.917 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 382.843.599-87; e, MARLETE RAASCH TANCON, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2480252 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 725.665.159-72, ambos com endereço na Rua Julius Henkels, nº 140, Bairro 



 

 

Vila Germer, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99686-9015, (47) 99726-3595, 
email: Marlete.rt@gmail.com. 

MARCOS HENRIQUE DUMKE, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 3.402.747 SSP/SC e inscrito no CPF nº 031.320.459-42; e, SIMONE 
PRISCILA DA CUNHA, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
4.527.433 SSP/SC e inscrita no CPF nº 053.603.499-05, ambos com endereço na 
Rua Wilhelm Milke, nº 103, Bairro Araponguinhas, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, 
Cel.: (47) 98814-7824. 

ALIDOR SPIESS, brasileiro, inscrito na cédula de identidade nº 3626881 SSP/SC e 
inscrito no CPF nº 016.851.369-23, com endereço no Loteamento Pinherinho, s/n, 
Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99115-6172. 

ROGERIO VIEBRANTZ, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
3.481.694 SSP/SC e inscrito no CPF nº 000.157.839-10; e, JULIANE REGINA BONA 
VIEBRANTZ, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 3.977.328 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 004.378.129-28, ambos com endereço na Rua João 
Schley, s/n, Bairro Dos Estados, Timbó/SC CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99102-
3910, (47) 99985-3027. 

ROLAND VIEBRANTZ, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 388520 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 216.930.139-91; e, IRENE VIEBRANTZ, brasileira, 
casada, inscrita na cédula de identidade nº 1.290.849-5 SSP/SC e inscrita no CPF nº 
592.451.829-91, ambos com endereço no Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, 
Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 98866-6615. 

LINDOMAR NASATO, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 981279 
SSP/SC e inscrito no CPF 379.078.328-87, e MARIZETE BREHMER, brasileira, 
casada, inscrita na cédula de identidade nº 24802301 SSP/SC e inscrita no CPF nº 
687.078.329-87, ambos com endereço no Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, 
Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99794-7977. 

NORMA LINSHALM, brasileira, viúva, inscrita na cédula de identidade nº 224301 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 049.60.699-04, com endereço no Loteamento 
Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000. Cel.: (47) 
99909-2561, email: f.linshalm@gmail.com. 

NORMA LINSHALM, brasileira, viúva, inscrita na cédula de identidade nº 224301 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 049.60.699-04, com endereço no Loteamento 
Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 
99909-2561, email: f.linshalm@gmail.com. 

CARLOS TOMASELLI, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de 
identidade nº 1390118 SSP/SC e inscrito no CPF nº 472.473.479-53; e, DORETI 
MARIA TOMASELLI, brasileira, casada, aposentada, inscrita na cédula de identidade 
nº 980.292 SSP/SC e inscrita no CPF nº 753.305.639-68, ambos com endereço na 
Rua Rio Herta, s/n, Bairro Rio Herta, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: 
(47) 99237-1962.  

VILSON EGON RADATZ, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2.615.617-2 SSP/SC e inscrito no CPF nº 725.649.549-87; e, IARA SANDRA BOEDE 
RADATZ, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2.487.105-2 SSP/SC 
e inscrita no CPF nº 765.033.729-49, ambos com endereço na Rua Rudolfo Piske, nº 
352, PE Martinho Stein, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99912-1983. 



 

 

ARNO KOEPSEL, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 2.486.044-
2 SSP/SC e inscrito no CPF nº 692.901.059-68; e, SIRLEI MARTINS KOEPSEL, 
brasileira, casada, costureira, inscrita na cédula de identidade nº 3438307 e inscrita 
no CPF nº 657.273.479-04, ambos com endereço na Rua Altos Cedros, s/n, Bairro 
Altos Cedros, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99900-3780. 

ADRIEL LUAN MAYER, brasileiro, solteiro, inscrito na cédula de identidade nº 
5775086 SSP/SC e inscrito no CPF nº 093.834.579-61, com endereço na Rua Cedro 
Alto, s/n, Bairro Cedro Alto, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99762-
2650. 

FERNANDO JOSÉ ODORIZZI, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 2.968.696 SSP/SC e inscrito no CPF nº 948.544.759-00; e, JULIANA 
BORCHARDT ODORIZZI, brasileira, casada, empresária, inscrita na cédula de 
identidade nº 3.933.385 SSP/SC e inscrita no CPF nº 004.345.399-61, ambos com 
endereço na Rua Tupinambá, nº 234, Bairro Araponguinhas, Timbó/SC, CEP nº 
89.120-000, Cel.: (47) 98851-2686, E-mail: fernandojoseodorizzi@gmail.com. 

ANTONY SCHMITT PATRICIO, brasileiro, menor, inscrito na cédula de identidade nº 
6.685.817 SSP/SC e inscrito no CPF nº 097.135.799-41; e, sua Tutora: DANIELA 
SCHMITT PATRICIO, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
3.559.165 SSP/SC e inscrita no CPF nº 004.617.369-26, ambos com endereço na 
Rua Groelândia, s/n, Bairro Nações, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000. 

ANTONY SCHMITT PATRICIO, brasileiro, menor, inscrito na cédula de identidade nº 
6.685.817 SSP/SC e inscrito no CPF nº 097.135.799-41; e, sua Tutora: DANIELA 
SCHMITT PATRICIO, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
3.559.165 SSP/SC e inscrita no CPF nº 004.617.369-26, ambos com endereço na 
Rua Groelândia, s/n, Bairro Nações, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000. 

LOURIVAL KLOEHN, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 1840756 SSP/SC e inscrito no CPF nº 511.694.959-15; e, ROSANI 
KANNENBERG KLOEHN, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
1847120 SSP/SC e inscrita no CPF nº 558.699.129-20, ambos com endereço na ST 
Cedro Margem Esquerda, nº 3730, Bairro Nações, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, 
Cel.: (47) 99203-0868. 

PITZ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ nº 40.356.159/0001-68, com endereço na Rod. SC 110, nº 4595, 
Bairro Rodeio, Município de Rodeio/SC, CEP nº 89.136-000, representada pelo seu 
sócio administrador KLEBER PITZ, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula 
de identidade n° 3438146 e inscrito no CPF n° 005.176.679-59, com endereço na 
Rodovia SC 110, nº 4595, Bairro Rodeio, Rodeio/SC, Cel.: (47) 98848-7500. 

AMARILDO SCHAKOWOSKI, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de 
identidade nº 1.298.674 SSP/SC e inscrito no CPF nº 480.097.689-87; e, NIVEA 
TERESINHA ZERMIANI SCHAKOWOSKI, brasileira, casada, cozinheira, inscrita na 
cédula de identidade nº 951.556 SSP/SC e inscrita no CPF nº 453.942.619-20, ambos 
com endereço na Rua Indaial, nº 524, Bairro Quintino, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, 
Cel.: (47) 98414-0388, E-mail: polaco.a@gmail.com. 

MARCELO ANESI, brasileiro, divorciado, mecânico, inscrito na cédula de identidade 
nº 2746640 SSP/SC e inscrito no CPF nº 003.389.929-01, residente e domiciliado, na 
Rua Ilhota, nº117, Bairro Quintino Bocaiuva, na cidade de Timbó/SC, CEP 89.120-
000, Cel.: (47) 98874-4604. JEAN CARLOS ANESI, brasileiro, divorciado, aux. de 



 

 

expedição, inscrito na cédula de identidade nº 2.746.624 SSP/SC e inscrito no CPF 
nº 936.458.489-91, residente e domiciliado, na Rua Ilhota, nº117, Bairro Quintino 
Bocaiuva, na cidade de Timbó/SC, CEP 89.120-000.  JOSIANE ANESI BOHMANN, 
brasileira, casada, aux. de apoio escolar, inscrita na cédula de identidade nº 
2.746.635 SSP/SC e inscrita no CPF nº 003.389.939-83; e, RAFAEL BOHMANN, 
brasileiro, casado, gerente de vendas, inscrito na cédula de identidade nº 4.382.938 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 005.771.659-50, ambos residentes e domiciliados, na 
Rua Benjamin Constant, nº994, Bairro Imigrantes, na cidade de Timbó/SC, CEP 
89.120-000. 

PEDRO PAULO DE AMORIM, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de 
identidade nº 1048471 SSP/SC e inscrito no CPF nº 584.035.239-04; e, LIANE RUON 
DE AMORIM, brasileira, casada, empresária, inscrita na cédula de identidade nº 
911049 SSP/SC e inscrita no CPF nº 512.579.719-72, ambos com endereço na Rua 
Erwin Jenichen, nº 201, Bairro Itoupava Central, Blumenau/SC, CEP nº 89.066-130, 
Cel.: (47) 99172-2222. 

JULIO HENRIQUE ROEDEL, brasileiro, casado, técnico de segurança do trabalho, 
inscrito na cédula de identidade nº 4.103.581 SSP/SC e inscrito no CPF nº 
033.089.779-90, com endereço na Rua Groelândia, nº 896, Bairro Nações, Timbó/SC, 
CEP nº 89.120-000.; e, JUSSARA KEILA ROEDEL MENGARDA, brasileira, casada, 
inscrita na cédula de identidade nº 4.649.697 SSP/SC e inscrita no CPF nº 
010.058.579-54, com endereço na Rua Diamantina, nº 296, Bairro Capitais, 
Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 98834-4440. 

VICTOR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 95.805.867/0001-20, com endereço na Rua Primeiro de 
Janeiro, nº 245, Bairro Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP nº 89.053-580, 
representada pelos sócios GIOVANI LUIS ZIMMERMANN, brasileiro, empresário, 
casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade 
nº 180.358, expedida pela SSP/SC, inscrita no CPF/MF sob nº 291.535.909-10, 
residente e domiciliado, na Rua Victor Konder, 99, ap. 102, bairro Victor Konder, na 
cidade de Blumenau/SC, CEP 89012-170 e VICTOR ZIMMERMANN JUNIOR, 
brasileiro, professor aposentado, casado sob o regime da comunhão universal de 
bens, portador da Cédula de Identidade nº 3/R 169.366, expedida pela SSP/SC, 
inscrita no CPF/MF sob nº 093.526.279-20, residente e domiciliado, na Rua Primeiro 
de Janeiro, 225, Fundos, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau/SC, Cel.: (47) 
99136-6747. 

CARLOS HEINZ SAUER, brasileiro, solteiro, inscrito na cédula de identidade nº 
1481092 SSP/SC e inscrito no CPF nº 678.223.049-68, com endereço na Rua 
Gustavo Benner, nº 82, Bairro Velha, Blumenau/SC, CEP nº 89.045-030, Cel.: (47) 
99627-6207, E-mail: ckscarlos@gmail.com. 

CORINNE BARUZCHKA CIPRIANI THRUN, brasileira, casada, inscrita na cédula de 
identidade nº 3439101 SSP/SC e inscrita no CPF nº 035.781.469-00, residente e 
domiciliada na Rua Past Blumel, nº 30, ap. 202, bairro Centro, cidade de Timbó/SC; 
e, KARYLOU MICHELLE CIPRIANI, brasileira, divorciada, inscrita na cédula de 
identidade nº 3439102 SSP/SC e inscrita no CPF 037.076.379-30, com endereço na 
Rua Frei José, nº 321, ap. 503, Bairro Salto, cidade de Blumenau/SC. 

FERNANDO KURTH, brasileiro, casado, administrador, inscrito na cédula de 
identidade nº 4.087.850-3 SSP/SC e inscrito no CPF nº 005.645.699-92; e, RUBIA 
DE SALES KURTH, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 4087491 



 

 

SSP/SC e inscrita no CPF nº 040.439.089-70, ambos com endereço na Rua Salete, 
nº 167, Bairro Quintino, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99981-4795, E-mail: 
fernando@fernandoconstrucoes.com.br. 

LEONIR VICENTE, brasileiro, casado, empresário, inscrito na cédula de identidade 
nº 524801 SSP/SC e inscrito no CPF nº 443.953.969-68; e, BEATRIZ FABIANA 
HARTMANN VICENTE, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
2969133 SSP/SC e inscrita no CPF nº 017.158.189-03, ambos com endereço na Rua 
Espanha, nº 51, apto 701, Bairro Imigrantes, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: 
(47) 99980-2456. 

GILNEI JOÃO PURIM, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2.610.660 SSP/SC e inscrito no CPF nº 765.034.109-72, e ILSANA WERLING 
PURIM, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2.482.926 e CPF nº 
702.628.709-59, ambos com endereço na Rua Belo Horizonte, nº 719, Bairro Das 
Capitais, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 98408-9403, E-mail: 
gilnei.vetor@tpa.com.br. 

ELTON LUIZ SALVADOR, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2.595.267-6 SSP/SC e inscrito no CPF nº822.862.300-30; e, CAROLINE PRANGE 
SALVADOR, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 7030287 SSP/RS 
e inscrita no CPF nº 033.352.819-00, ambos com endereço na Rua Jamaica, nº 134, 
ap. 802, Bairro Imigrantes, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47)99225-0575. 

EDUARDO WALTER EILERS, brasileiro, divorciado, eletricista, inscrito na cédula de 
identidade nº 1.729.334 SSP/SC e inscrito no CPF nº 546.820.969-15, com endereço 
na Rua Amazonas, nº 533, ap. 404, Bairro Dos Estados, CEP nº 89.120-000, na 
cidade de Timbó/SC. JOHN ARTHUR EILERS, brasileiro, casado, mecânico, inscrito 
na cédula de identidade nº 1.398.601 SSP/SC e inscrito no CPF nº 572.834.359-72, 
e LUCIANA SILVA EILERS, brasileira, casada, confeiteira, inscrita na cédula de 
identidade nº 3.869.314 SSP/SC e inscrita no CPF nº 004.029.799-31, ambos com 
endereço na Rua Depin, nº 123, Bairro Gloria, CEP nº 89.136-000, na cidade de 
Rodeio/SC. 

ARIEL FABRICIO SALVADOR, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade 
nº 2.595.268 SSP/SC e inscrito no CPF nº 811.807.560-53; e, MARIA CAROLINA 
SCHWARZ BERRI SALVADOR, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade 
nº 4.365.096 SSP/SC e inscrita no CPF nº 044.633.429-45, ambos com endereço na 
Rua Barão do Rio Branco, nº 847, ap. 302, Bairro Imigrantes, Timbó/SC, CEP nº 
89.120-000, Cel.: (47) 99192-6002. 

HEINZI BORCHARDT, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
151.646-9 SSP/SC e inscrito no CPF nº 010.665.019-04; e, RITA BORCHARDT, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 151.635 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 816.621.739-20, ambos com endereço na Rua Wilhem Butzke Senoir, nº 414, 
Bairro Centro, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Tel.: (47) 3382-0230, Cel.: (47) 98893-
2023, E-mail: henzi@bol.com.br. 

HEINZI BORCHARDT, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
151.646-9 SSP/SC e inscrito no CPF nº 010.665.019-04; e, RITA BORCHARDT, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 151.635 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 816.621.739-20, ambos com endereço na Rua Wilhem Butzke Senoir, nº 414, 
Bairro Centro, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Tel.: (47) 3382-0230, Cel.: (47) 98893-
2023, E-mail: henzi@bol.com.br. 



 

 

HEINZI BORCHARDT, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
151.646-9 SSP/SC e inscrito no CPF nº 010.665.019-04; e, RITA BORCHARDT, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 151.635 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 816.621.739-20, ambos com endereço na Rua Wilhem Butzke Senoir, nº 414, 
Bairro Centro, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Tel.: (47) 3382-0230, Cel.: (47) 98893-
2023, E-mail: henzi@bol.com.br. 

ERICH KUNIBERT SPIESS, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
2280264 SSP/SC e inscrito no CPF nº 765.055.299-34; e, VANDERLEIA MARIA 
ANTONELLO SPIESS, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 
2378864 SSP/SC e inscrita no CPF nº 798.435.149-04, ambos com endereço no 
Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, 
Cel.: (47) 99928-5309, E-mail: eks.autoprime@gmail.com. 

EDUARDO HENRIQUE NAZARIO, brasileiro, solteiro, inscrito na cédula de 
identidade nº 5.901.677 SSP/SC e inscrito no CPF nº 091.069.119-35; e, sua 
Curadora: MARILISE TRIBESS NAZARIO, brasileira, viúva, agente de saúde, 
inscrita na cédula de identidade nº 1.481.624 SSP/SC e inscrita no CPF nº 
560.059.469-00, ambos residentes e domiciliados na Rua 25 de janeiro, nº456, Bairro 
Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP nº 89.052-070, Cel.: (47) 99111-6032. 

EDITH SCHULDT, brasileira, inscrita na cédula de identidade nº 3/R 3.067.722 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 891.400.799-53, com endereço na Rua Carl Hermann, 
nº 238, Bairro Testo Salto, Blumenau/SC, CEP nº 89.074-605, Cel.: (47) 98871-0975. 

EDITH SCHULDT, brasileira, inscrita na cédula de identidade nº 3/R 3.067.722 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 891.400.799-53, com endereço na Rua Carl Hermann, 
nº 238, Bairro Testo Salto, Blumenau/SC, CEP nº 89.074-605, Cel.: (47) 98871-0975. 

RAULINO ITTNER, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 1841960 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 501.157.669-87; e, ANITA PEREIRA ITTNER, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2.029.265-1 SSP/SC e inscrita 
no CPF nº 614.180.059-91, ambos com endereço na Avenida Brasil, nº 1711, Bairro 
Rio Morto, Indaial/SC, CEP nº 89.082-410, Cel.: (47) 99125-0923. 

VILMAR BLUNK, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de identidade nº 
828.209-9 SSP/SC e inscrito no CPF nº 459.581.149-72; e, MARLENE BUSARELLO 
BLUNK, brasileira, casada, aposentada, inscrita na cédula de identidade nº 954.915-
3 e inscrita no CPF nº 379.678.279-53, ambos com endereço no Loteamento 
Pinheirinho, cx. 2, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 
99113-3224. 

ERIVALD HINSCHING, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de 
identidade nº 525.324 SSP/SC e inscrito no CPF nº 382.510.199-15; e, ISAURA 
LUCIA HINSCHING, brasileira, casada, aposentada, inscrita na cédula de identidade 
nº 759.685 SSP/SC e inscrita no CPF nº 418.487.139-91, ambos com endereço no 
Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, 
Cel.: (47) 99156-9513, Tel.: (47) 3394-9513. 

MARLON TIETJEN, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 4608995 
SSP/SC e inscrito no CPF nº 058.219.199-83; e, DANIELA FERNANDA BOETTGER, 
brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 4681583 SSP/SC e inscrita no 
CPF nº 008.827.709-77, ambos com endereço na Rua Johann Ohf, nº 1975, Bairro 
Água Verde, Blumenau/SC, CEP nº 89.042-300, Cel.: (47) 99161-8300. 



 

 

ERIVALD HINSCHING, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de 
identidade nº 525.324 SSP/SC e inscrito no CPF nº 382.510.199-15; e, ISAURA 
LUCIA HINSCHING, brasileira, casada, aposentada, inscrita na cédula de identidade 
nº 759.685 SSP/SC e inscrita no CPF nº 418.487.139-91, ambos com endereço no 
Loteamento Pinheirinho, s/n, Bairro Pinhal, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, 
Cel.: (47) 99156-9513, Tel.: (47) 3394-9513. 

SERVILHO JOSÉ AGUSTINI, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
1.728.164 SSP/SC e inscrito no CPF nº 674.088.009-30; e, LAURITA DALABONA 
AGUSTINI, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 2.749.121 SSP/SC 
e inscrita no CPF nº 753.299.489-91, ambos com endereço na Rua Rio Herta, s/n, 
Bairro Rio Herta, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 98851-0173. 

NATANAEL BAGATTOLI, brasileiro, solteiro, corretor, inscrito na cédula de 
identidade nº 3819554 SSP/SC e inscrito no CPF nº 004.740.789-14, com endereço 
na Avenida Tiradentes, n° 1380, Ap. 01, Rio dos Cedros/SC, CEP n° 89.121-000, 
Cel.: (47) 98838-4512. CHARLES TIBÉRIO BAGATTOLI, brasileiro, casado, inscrito 
na cédula de identidade nº 1724167 SSP/SC e inscrito no CPF nº 419.742.479-53; e, 
ROSANGELA MASTELOTTO BAGATTOLI, brasileira, casada, inscrita na cédula de 
identidade nº 2020908 SSP/SC e inscrita no CPF nº 624.275.209-34, ambos com 
endereço na Rua Ceará, n° 22, bairro Divinéia, Rio dos Cedros/SC, CEP n° 89.121-
000. ENIO LUIZ BAGATTOLI, brasileiro, casado, inscrito na cédula de identidade nº 
438.266 SSP/SC e inscrito no CPF nº 293.178.199-15; e, MARISA PEDRELLI 
BAGATTOLI, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 611.704 SSP/SC 
e inscrita no CPF nº 311.470.709-20, ambos com endereço na Rua Presidente Barros 
Cavalcante, n° 375, CX 02, Bairro do Salto, Blumenau/SC, CEP n° 89.031-070. 
CRISTINA MARIA BAGATTOLI PEDRON, brasileira, casada, do lar, inscrita na 
cédula de identidade nº 2485649 SSP/SC e inscrita no CPF nº 311.470.709-20; e, 
ORLEI ADAZIR PEDRON, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de 
identidade nº 1115514 SSP/SC e inscrito no CPF nº 471.183.699-34 ambos com 
endereço na Rua Alagoas, n° 50, Bairro Cruzeiro, Rio dos Cedros/SC, CEP n° 89.121-
000, Cel.: (47) 99206-1347. 

JOÃO ALBERTO SCHMID JUNIOR, brasileiro, casado, inscrito na cédula de 
identidade nº 438.266 SSP/SC e inscrito no CPF nº 293.178.199-15; e, SUELY 
HARBS SCHMID, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 611.704 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 311.470.709-20, ambos com endereço na Rua Marechal 
Deodoro da Fonseca, n° 732, Bairro Nações, Timbó/SC, CEP n° 89.120-000, Cel.: 
(47) 99965-9288. 

RM PARTICIPAÇÕES LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 13.196.128/0001-14, com endereço na Rua José Odorizzi, nº 206, Bairro 
Centro, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99131-0308; neste ato 
representada por seu sócio Hekelson Realdino Tafner, brasileiro, casado, auxiliar 
de escritório, inscrito na cédula de identidade nº 3487808 SSP/SC e inscrito no CPF 
nº 036.079.899-31; e, Vanessa dos Santos Tafner, brasileira, casada, fotógrafa, 
inscrita na cédula de identidade nº 5053972 SSP/SC e inscrita no CPF nº 
072.488.569-24, ambos com endereço na Rua Jorge Lacerda, n° 719, Bairro Centro, 
Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 99131-0308. 

RENALDO GIOTTI, brasileiro, casado, aposentado, inscrito na cédula de identidade 
nº 00000524690 SSP/SC e inscrito no CPF nº 216.894.409-10; e, CARMEN GIOTTI, 
brasileira, casada, aposentada, inscrita na cédula de identidade nº 1048821 SSP/SC 



 

 

e inscrita no CPF nº 675.538.779-72, ambos com endereço no Loteamento 
Pinheirinho, Bairro Altos Cedros, Rio dos Cedros/SC, CEP nº 89.121-000, Cel.: (47) 
99235-1235. 

MAURICI TESSAROLI, brasileiro, divorciado, eletricista, inscrito na cédula de 
identidade nº 2969942 SSP/SC e inscrito no CPF nº 989.348.649-15; com endereço 
na Rua Oscar Piske, n° 870, bairro Nações, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 
99780-0039. 

EDUARDO ZANETTI BUECKMANN, brasileiro, casado, inscrito na cédula de 
identidade nº 2837556 SSP/SC e inscrito no CPF nº 029.607.099-85; e, LUANA 
TOMMASI BORGES BUECKMANN, brasileira, casada, inscrita na cédula de 
identidade nº 4013083 SSP/SC e inscrita no CPF nº 043.087.089-23, ambos com 
endereço na Rua Rio de Janeiro, nº 370, Bairro Capitais, Timbó/SC, CEP nº 89.120-
000, Cel.: (47) 99928-1121.  

LAERCIO CASSIO ZICKUHR, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito na cédula 
de identidade nº 1845587 SSP/SC e inscrito no CPF nº 546.818.719-15; com 
endereço na Rua Duque de Caxias, n°189, bairro Centro, Timbó/SC, CEP nº 89.120-
000, Cel.: (47) 99188-1033. 

ALINOR MAURISENS, brasileiro, casado, aposentado, inscrito no CPF nº 
460.685.119-87; e, ZITA MARIA CAMPESTRINI MAURISENS, brasileira, casada, 
inscrita no CPF nº 576.878.629-53, ambos com endereço na Estrada Geral Rio 
Cunha, s/n, Bairro Rio Cunha, Rio dos Cedros/SC CEP nº 89.121-000 | Cel.: (47) 
99143-5905. 

DIEGO ANDRE BRITO, brasileiro, solteiro, designer, inscrito na cédula de identidade 
nº 4382889 SSP/SC e inscrito no CPF nº 069.166.669-51, com endereço na Rua 
Leandro Campestrini, nº140, Bairro Centro, Benedito Novo/SC, CEP nº 89.124-000. 

LAERCIO CASSIO ZICKUHR, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito na cédula 
de identidade nº 1845587 SSP/SC e inscrito no CPF nº 546.818.719-15, com 
endereço na Rua Duque de Caxias, n°189, bairro Centro, Timbó/SC, CEP nº 89.120-
000, Cel.: (47) 99188-1033. 

ANDRÉ RICARDO HADLICH, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, inscrito na cédula 
de identidade nº 4166566 SSP/SC e inscrito no CPF nº 008.445.749-02, com 
endereço na Rua José João Martendal, nº 315, ap. 608, Bairro Trindade, 
Florianópolis/SC, CEP nº 88.040-420, | Cel.: (48) 99601-8339; e, LUIZ HAMILTON 
HADLICH, brasileiro, solteiro, inscrito na cédula de identidade nº 4923719 SSP/SC e 
inscrito no CPF nº 072.986.779-00, com endereço na Rua Luiz Altemburg Senior, nº 
670, Bairro E. Agrícola, Blumenau/SC, CEP nº 89.031-300. 

FERNANDO KURTH, brasileiro, casado, administrador, inscrito na cédula de 
identidade nº 4.087.850-3 SSP/SC e inscrito no CPF nº 005.645.699-92; e, RUBIA 
DE SALES KURTH, brasileira, casada, inscrita na cédula de identidade nº 4087491 
SSP/SC e inscrita no CPF nº 040.439.089-70, ambos com endereço na Rua Salete, 
nº 167, Bairro Quintino, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 99981-4795, E-mail: 
fernando@fernandoconstrucoes.com.br. 

JONAS DANIEL MORAES DE CORDOVA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito 
na cédula de identidade nº 1820599 SSP/SC e inscrito no CPF nº 590.845.029-49, 
com endereço na Rua Granito, n°315, bairro Tapajós, Indaial/SC, CEP nº 89.080-420. 



 

 

MAURICI TESSAROLI, brasileiro, divorciado, eletricista, inscrito na cédula de 
identidade nº 2969942 SSP/SC e inscrito no CPF nº 989.348.649-15, com endereço 
na Rua Oscar Piske, n° 870, bairro Nações, Timbó/SC, CEP nº 89.120-000, Cel.: (47) 
99780-0039. 

ALS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob o nº 75.420.844/0001-90, com endereço na Rua Lauro Muller, 
nº 200, sl. 10, Bairro, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau-SC, CEP 89010-380, 
representada pelo administrador, AFONSO LUIZ SCHREIBER, brasileiro, casado em 
comunhão de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 691.341 
SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob nº 290.862.999-20, residente e domiciliado, na Rua 
Lauro Muller, nº200, ap. 10, Bairro, Jardim Blumenau, na cidade de Blumenau-SC, 
CEP 89010-380. 

RESUMO DA ÁREA A SER REGULARIZADA 

PERÍMETRO DO NÚCLEO URBANO INFORMAL PINHEIRINHO 07 
 
Área REURB-E total: 14.236,21m² 
Localização: Terreno Urbano, situado no lado ímpar da Rodovia Municipal RCD-456, 
distante 412,36m da Rua Irregular N°01, situado em Alto Cedros, Município de Rio dos 
Cedros/SC. 

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice P102 (N 7.055.608,982m e E 
655.752,359m), fazendo frente em cento e dezoito linhas somando um total de 
3.807,01m de distância, a primeira em 13,17m e azimute 102°43'32" até o vértice P103 
(N 7.055.606,081m e E 655.765,204m), a segunda linha do vértice P103, em 4,41m e 
azimute 98°33'26" até o vértice P104 (N 7.055.605,425m e E 655.769,560m), a terceira 
linha do vértice P104, em 20,34m e azimute 98°33'26" até o vértice P105 (N 
7.055.602,399m e E 655.789,676m), a quarta linha do vértice P105, em 23,53m e 
azimute 98°33'26" até o vértice P92 (N 7.055.598,898m e E 655.812,942m), a quinta 
linha do vértice P92, em 19,65m e azimute 98°33'26" até o vértice P93 (N 
7.055.595,974m e E 655.832,372m), a sexta linha do vértice P93, em 7,60m e azimute 
114°46'58" até o vértice P94 (N 7.055.592,788m e E 655.839,273m), da primeira linha 
até sexta linha confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD-456, a sétima 
linha do vértice P94, em 171,00m e azimute 161°54'38" até o vértice P186 (N 
7.055.430,241m e E 655.892,369m), confrontando com a Barragem do Pinhal, a oitava 
linha do vértice P186, em 24,13m e azimute 116°52'42" até o vértice P187 (N 
7.055.419,333m e E 655.913,890m), a nona linha do vértice P187, em 24,20m e azimute 
140°46'47" até o vértice P188 (N 7.055.400,584m e E 655.929,192m), da oitava linha 
até a nona linha confrontando com as terras de Cristina Elert e Ditmar Elert (Matrícula 
5.852), a décima linha do vértice P188, em 108,22m e azimute 105°35'30" até o vértice 
V137 (N 7.055.371,498m e E 656.033,424m), confrontando com a Barragem do Pinhal, 
a décima primeira linha do vértice V137, em 22,95m e azimute 148°32'40" até o vértice 
V138 (N 7.055.351,918m e E 656.045,401m), a décima segunda linha do vértice V138, 
em 6,58m e azimute 148°32'40" até o vértice V139 (N 7.055.346,309m e E 
656.048,833m), a décima terceira linha do vértice V139, em 11,63m e azimute 
134°31'45" até o vértice V140 (N 7.055.338,153m e E 656.057,124m), da décima linha 
até a décima terceira linha confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal RCD-
456, a décima quarta linha do vértice V140, em 198,84m e azimute 75°34'30" até o 
vértice V325 (N 7.055.387,686m e E 656.249,692m), a décima quinta linha do vértice 



 

 

V325, em 87,78m e azimute 24°42'28" até o vértice V326 (N 7.055.467,429m e E 
656.286,383m), a décima sexta linha do vértice V326, em 13,88m e azimute 25°02'09" 
até o vértice V327 (N 7.055.480,001m e E 656.292,255m), a décima sétima linha do 
vértice V327, em 24,37m e azimute 28°24'18" até o vértice V328 (N 7.055.501,441m e 
E 656.303,850m), a décima oitava linha do vértice V328, em 8,59m e azimute 5°16'14" 
até o vértice V329 (N 7.055.509,994m e E 656.304,639m), a décima nona linha do 
vértice V329, em 26,90m e azimute 336°36'00" até o vértice V330 (N 7.055.534,681m e 
E 656.293,956m), a vigésima linha do vértice V330, em 10,43m e azimute 324°43'52" 
até o vértice V331 (N 7.055.543,196m e E 656.287,934m), a vigésima primeira linha do 
vértice V331, em 23,25m e azimute 297°51'32" até o vértice V332 (N 7.055.554,061m e 
E 656.267,378m), da décima quarta linha até a vigésima primeira linha confrontando 
com as terras de Kunibert Spiess e Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a vigésima segunda 
linha do vértice V332, em 80,90m e azimute 43°40'00" até o vértice V333 (N 
7.055.612,584m e E 656.323,238m), confrontando com as terras de Pastelão 
Jaraguaense LTDA - ME (Matrícula 14.609), a vigésima terceira linha do vértice V333, 
em 58,75m e azimute 77°58'19" até o vértice P308 (N 7.055.624,827m e E 
656.380,699m), a vigésima quarta linha do vértice V308, em 109,92m e azimute 
172°13'21" até o vértice V309 (N 7.055.515,916m e E 656.395,575m), a vigésima quinta 
linha do vértice V309, em 8,13m e azimute 149°02'03" até o vértice V310 (N 
7.055.508,942m e E 656.399,759m), a vigésima sexta linha do vértice V310, em 29,72m 
e azimute 204°33'25" até o vértice V311 (N 7.055.481,915m e E 656.387,409m), a 
vigésima sétima linha do vértice V311, em 27,96m e azimute 175°39'01" até o vértice 
V312 (N 7.055.454,036m e E 656.389,530m), a vigésima oitava linha do vértice V312, 
em 25,32m e azimute 100°48'42" até o vértice V313 (N 7.055.449,287m e E 
656.414,399m), a vigésima nona linha do vértice V313, em 19,78m e azimute 153°10'09" 
até o vértice V314 (N 7.055.431,636m e E 656.423,327m), a trigésima linha do vértice 
V314, em 7,07m e azimute 191°47'46" até o vértice V315 (N 7.055.424,716m e E 
656.421,882m), a trigésima primeira linha do vértice V315, em 6,31m e azimute 
256°37'05" até o vértice V316 (N 7.055.423,254m e E 656.415,740m), a trigésima 
segunda linha do vértice V316, em 7,20m e azimute 247°32'24" até o vértice V317 (N 
7.055.420,505m e E 656.409,088m), a trigésima terceira linha do vértice V317, em 
22,76m e azimute 209°28'46" até o vértice V318 (N 7.055.400,694m e E 656.397,889m), 
a trigésima quarta linha do vértice V318, em 5,63m e azimute 193°38'35" até o vértice 
V319 (N 7.055.395,227m e E 656.396,562m), a trigésima quinta linha do vértice V319, 
em 20,92m e azimute 162°57'40" até o vértice V320 (N 7.055.375,229m e E 
656.402,691m), a trigésima sexta linha do vértice V320, em 20,29m e azimute 
173°40'22" até o vértice V321 (N 7.055.355,066m e E 656.404,927m), da vigésima 
terceira linha até a trigésima sexta linha confrontando com as terras de Kunibert Spiess 
e Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a trigésima sétima linha do vértice V321, em 49,07m 
e azimute 280°53'32" até o vértice P322 (N 7.055.364,337m e E 656.356,745m), a 
trigésima oitava linha do vértice V322, em 18,80m e azimute 193°01'58" até o vértice 
P323 (N 7.055.346,019m e E 656.352,504m), a trigésima nona linha do vértice V323, 
em 9,90m e azimute 207°01'12" até o vértice V324 (N 7.055.337,196m e E 
656.348,005m), da trigésima sétima linha até a trigésima nona linha confrontando com 
as terras de Olga Grassmuck, Aristides Pokrywiecki, Orides Hadlich e Marly Luiza Valle 
Hadlich (Matrícula 5.426), a quadragésima linha do vértice V324, em 101,94m e azimute 
297°10'59" até o vértice V379 (N 7.055.341,117m e E 656.340,370m), confrontando com 
lado par da Rua Irregular N°05, a quadragésima primeira linha do vértice V379, em 
8,58m e azimute 297°10'59" até o vértice V325 (N 7.055.387,686m e E 656.249,692m), 
a quadragésima segunda linha do vértice V325, em 198,84m e azimute 255°34'30" até 
o vértice V140 (N 7.055.338,153m e E 656.057,124m), da quadragésima primeira linha 



 

 

até a quadragésima segunda linha confrontando com as terras de Kunibert Spiess e 
Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a quadragésima terceira linha do vértice V140, em 
43,71m e azimute 106°33'52" até o vértice V155 (N 7.055.325,691m e E 656.099,021m), 
a quadragésima quarta linha do vértice V155, em 4,53m e azimute 106°33'52" até o 
vértice V156 (N 7.055.324,398m e E 656.103,367m), a quadragésima quinta linha do 
vértice V156, em 13,58m e azimute 134°55'20" até o vértice V157 (N 7.055.314,809m e 
E 656.112,982m), a quadragésima sexta linha do vértice V157, em 13,32m e azimute 
171°50'11" até o vértice V158 (N 7.055.301,624m e E 656.114,874m), a quadragésima 
sétima linha do vértice V158, em 23,80m e azimute 210°35'20" até o vértice V159 (N 
7.055.281,137m e E 656.102,762m), a quadragésima oitava linha do vértice V159, em 
9,66m e azimute 77°02'49" até o vértice V128 (N 7.055.283,301m e E 656.112,174m), 
da quadragésima terceira linha até a quadragésima oitava linha confrontando com lado 
ímpar da Rodovia Municipal RCD-456, a quadragésima nona linha do vértice V128, em 
23,56m e azimute 109°21'26" até o vértice V129 (7.055.275,491m e E 656.134,405m), 
a quinquagésima linha do vértice V129, em 16,38m e azimute 160°03'03" até o vértice 
V130 (N 7.055.260,090m e E 656.139,995m), a quinquagésima primeira linha do vértice 
V130, em 19,14m e azimute 161°36'28" até o vértice V131 (N 7.055.241,928m e E 
656.146,034m), a quinquagésima segunda linha do vértice V131, em 37,72m e azimute 
160°14'20" até o vértice V132 (N 7.055.206,427m e E 656.158,788m), a quinquagésima 
terceira linha do vértice V132, em 39,70m e azimute 241°41'00" até o vértice V133 (N 
7.055.187,594m e E 656.123,835m), da quadragésima nona linha até a quinquagésima 
terceira linha confrontando com as terras de Kunibert Spiess e Hilda Spiess (Matrícula 
11.844), a quinquagésima quarta linha do vértice V133, em 28,72m e azimute 
332°03'39" até o vértice V290 (N 7.055.212,964m e E 656.110,379m), a quinquagésima 
quinta linha do vértice V290, em 15,08m e azimute 343°34'25" até o vértice V134 (N 
7.055.227,430m e E 656.106,115m), a quinquagésima sexta linha do vértice V134, em 
22,58m e azimute 341°07'45" até o vértice V135 (N 7.055.248,801m e E 656.098,810m), 
a quinquagésima sétima linha do vértice V135, em 7,96m e azimute 341°07'45" até o 
vértice V136 (N 7.055.256,337m e E 656.096,234m), a quinquagésima oitava linha do 
vértice V136, em 31,32m e azimute 30°35'20" até o vértice V128 (N 7.055.283,301m e 
E 656.112,174m), a quinquagésima nona linha do vértice V128, em 9,66m e azimute 
257°02'49" até o vértice V159 (N 7.055.283,301m e E 656.112,174m), da 
quinquagésima quarta linha até a quinquagésima nona linha confrontando com lado par 
da Rodovia Municipal RCD-456, a sexagésimo linha do vértice V159, em 18,05m e 
azimute 210°35'20" até o vértice V160 (N 7.055.265,601m e E 656.093,579m), a 
sexagésimo primeira linha do vértice V160, em 9,85m e azimute 210°35'20" até o vértice 
V161 (N 7.055.257,124m e E 656.088,568m), a sexagésimo segunda linha do vértice 
V161, em 49,35m e azimute 161°53'05" até o vértice V289 (N 7.055.210,218m e E 
656.103,913m), a sexagésimo terceira linha do vértice V289, em 21,63m e azimute 
152°03'39" até o vértice V162 (N 7.055.191,112m e E 656.114,045m), a sexagésimo 
quarta linha do vértice V162, em 19,65m e azimute 152°56'31" até o vértice V163 (N 
7.055.173,613m e E 656.122,984m), a sexagésimo quinta linha do vértice V163, em 
19,98m e azimute 155°14'03" até o vértice V291 (N 7.055.155,467m e E 656.131,355m), 
a sexagésimo sexta linha do vértice V291, em 1,31m e azimute 169°34'37" até o vértice 
V292 (N 7.055.154,175m e E 656.131,593m), a sexagésimo sétima linha do vértice 
V292, em 37,48m e azimute 169°31'07" até o vértice V293 (N 7.055.117,320m e E 
656.138,411m), a sexagésimo oitava linha do vértice V293, em 22,53m e azimute 
73°42'07" até o vértice V119 (N 7.055.123,644m e E 656.160,040m), da sexagésimo 
linha até a sexagésimo oitava linha confrontando com lado ímpar da Rodovia Municipal 
RCD-456, a sexagésimo nona linha do vértice V119, em 14,32m e azimute 61°11'17" 
até o vértice V120 (N 7.055.130,543m e E 656.172,583m), a setuagésimo linha do 



 

 

vértice V120, em 18,62m e azimute 65°37'46" até o vértice V116 (N 7.055.138,225m e 
E 656.189,541m), da sexagésimo nona linha até a setuagésimo linha confrontando com 
as terras de Kunibert Spiess e Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a setuagésimo primeira 
linha do vértice V116, em 29,97m e azimute 168°39'03" até o vértice V117 (N 
7.055.108,840m e E 656.195,439m), a setuagésimo segunda linha do vértice V117, em 
7,63m e azimute 100°08'47" até o vértice V106 (N 7.055.107,496m e E 656.202,949m), 
da setuagésimo primeira linha até a setuagésimo segunda linha confrontando com lado 
ímpar da Rua Irregular N°05, a setuagésimo terceira linha do vértice V106, em 33,32m 
e azimute 350°57'01" até o vértice V107 (N 7.055.140,402m e E 656.197,708m), 
confrontando com lado par da Rua Irregular N°05, a setuagésimo quarta linha do vértice 
V107, em 160,10m e azimute 86°56'32" até o vértice V99 (N 7.055.148,942m e E 
656.357,577m), confrontando com as terras de Olga Grassmuck, Aristides Pokrywiecki, 
Orides Hadlich e Marly Luiza Valle Hadlich (Matrícula 5.426), a setuagésimo quinta linha 
do vértice V99, em 3,46m e azimute 171°44'10" até o vértice V100 (N 7.055.145,519m 
e E 656.358,074m), a setuagésimo sexta linha do vértice V100, em 14,58m e azimute 
182°40'20" até o vértice V101 (N 7.055.130,955m e E 656.357,394m), a setuagésimo 
sétima linha do vértice V101, em 11,61m e azimute 203°15'38" até o vértice V102 (N 
7.055.120,285m e E 656.352,808m), a setuagésimo oitava linha do vértice V102, em 
19,24m e azimute 238°41'02" até o vértice V103 (N 7.055.110,285m e E 656.336,371m), 
da setuagésimo quinta linha até a setuagésimo oitava linha confrontando com lado par 
da Rodovia Municipal RCD-456, a setuagésimo nona linha do vértice V103, em 34,86m 
e azimute 250°17'40" até o vértice V104 (N 7.055.098,532m e E 656.303,556m), a 
octogésimo linha do vértice V104, em 7,16m e azimute 263°08'35" até o vértice V105 
(N 7.055.097,677m e E 656.296,446m), a octogésimo primeira linha do vértice V105, 
em 94,01m e azimute 275°59'43" até o vértice V106 (N 7.055.107,496m e E 
656.202,949m), da setuagésimo nona linha até a octogésimo primeira linha 
confrontando com as terras de Kunibert Spiess e Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a 
octogésimo segunda linha do vértice V106, em 7,63m e azimute 350°57'01" até o vértice 
V117 (N 7.055.108,840m e E 656.195,439m), confrontando com lado par da Rua 
Irregular N°05, a octogésimo terceira linha do vértice V117, em 34,79m e azimute 
281°29'23" até o vértice V118 (N 7.055.115,769m e E 656.161,351m), a octogésimo 
quarta linha do vértice V118, em 21,66m e azimute 209°21'32" até o vértice V121 (N 
7.055.096,893m e E 656.150,733m), a octogésimo quinta linha do vértice V121, em 
54,19m e azimute 101°38'11" até o vértice V122 (N 7.055.085,963m e E 656.203,811m), 
da octogésimo terceira linha até a octogésimo quinta primeira linha confrontando com 
as terras de Kunibert Spiess e Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a octogésimo sexta linha 
do vértice V122, em 12,30m e azimute 191°38'43" até o vértice V123 (N 7.055.073,920m 
e E 656.201,329m), a octogésimo sétima linha do vértice V123, em 15,03m e azimute 
199°53'25" até o vértice V124 (N 7.055.059,788m e E 656.196,216m), a octogésimo 
oitava linha do vértice V124, em 12,46m e azimute 216°25'24" até o vértice V125 (N 
7.055.049,762m e E 656.188,818m), a octogésimo nona linha do vértice V125, em 
18,55m e azimute 132°28'35" até o vértice V113 (N 7.055.037,233m e E 656.202,502m), 
da octogésimo sexta linha até octogésimo nona linha confrontando com lado ímpar da 
Rua Irregular N°05, a nonagésimo linha do vértice V113, em 45,01m e azimute 10°45'42" 
até o vértice V108 (N 7.055.081,453m e E 656.210,906m), confrontando com lado par 
da Rua Irregular N°05, a nonagésimo primeira linha do vértice V108, em 84,82m e 
azimute 97°03'40" até o vértice V109 (N 7.055.071,027m e E 656.295,082m), 
confrontando com as terras de Kunibert Spiess e Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a 
nonagésimo segunda linha do vértice V109, em 53,38m e azimute 214°24'05" até o 
vértice V110 (N 7.055.026,981m e E 656.264,922m), a nonagésimo terceira linha do 
vértice V110, em 10,24m e azimute 246°11'29" até o vértice V111 (N 7.055.022,847m e 



 

 

E 656.255,554m), a nonagésimo quarta linha do vértice V111, em 37,99m e azimute 
273°33'53" até o vértice V112 (N 7.055.025,209m e E 656.217,634m), a nonagésimo 
quinta linha do vértice V112, em 19,33m e azimute 308°28'10" até o vértice V113 (N 
7.055.037,233m e E 656.202,502m), a nonagésimo sexta linha do vértice V113, em 
18,55m e azimute 312°28'35" até o vértice V125 (N 7.055.049,762m e E 656.188,818m), 
a nonagésimo sétima linha do vértice V125, em 40,06m e azimute 315°03'20" até o 
vértice V126 (N 7.055.078,114m e E 656.160,520m), a nonagésimo oitava linha do 
vértice V126, em 9,45m e azimute 321°25'38" até o vértice V127 (N 7.055.085,506m e 
E 656.154,625m), a nonagésimo nona linha do vértice V127, em 12,03m e azimute 
341°07'45" até o vértice V121 (N 7.055.096,893m e E 656.150,733m), da nonagésimo 
segunda linha até a nonagésimo nona linha confrontando com lado par da Rodovia 
Municipal RCD-456, a centésimo linha do vértice V121, em 21,66m e azimute 29°21'32" 
até o vértice V118 (N 7.055.115,769m e E 656.161,351m), a centésimo primeira linha 
do vértice V118, em 7,98m e azimute 350°32'54" até o vértice V119 (N 7.055.123,644m 
e E 656.160,040m), a centésimo segunda linha do vértice V119, em 14,32m e azimute 
253°42'07" até o vértice V293 (N 7.055.117,320m e E 656.138,411m), da centésimo 
linha até a centésimo segunda linha confrontando com as terras de Kunibert Spiess e 
Hilda Spiess (Matrícula 11.844), a centésimo terceira linha do vértice V293, em 58,50m 
e azimute 154°03'28" até o vértice V69 (N 7.055.064,716m e E 656.164,002m), a 
centésimo quarta linha do vértice V69, em 28,38m e azimute 135°03'20" até o vértice 
V70 (N 7.055.044,629m e E 656.184,051m), a centésimo quinta linha do vértice V70, 
em 4,09m e azimute 135°03'20" até o vértice V71 (N 7.055.041,732m e E 
656.186,942m), a centésimo sexta linha do vértice V71, em 10,23m e azimute 
132°17'11" até o vértice V63 (N 7.055.035,239m e E 656.194,081m), a centésimo sétima 
linha do vértice V63, em 21,40m e azimute 130°40'05" até o vértice V64 (N 
7.055.021,291m e E 656.210,316m), a centésimo oitava linha do vértice V64, em 4,33m 
e azimute 122°01'13" até o vértice V65 (N 7.055.018,995m e E 656.213,987m), a 
centésimo nona linha do vértice V65, em 1,20m e azimute 122°01'13" até o vértice E1 
(N 7.055.018,360m e E 656.215,002m), a centésimo décima linha do vértice E1, em 
7,04m e azimute 93°33'53" até o vértice V15 (N 7.055.017,922m e E 656.222,033m), a 
centésimo décima primeira linha do vértice V15, em 34,85m e azimute 93°33'53" até o 
vértice V16 (N 7.055.015,755m e E 656.256,820m), a centésimo décima segunda linha 
do vértice V16, em 32,68m e azimute 47°27'33" até o vértice V8 (N 7.055.037,727m e E 
656.280,765m), a centésimo décima terceira linha do vértice V8, em 36,55m e azimute 
34°24'05" até o vértice V9 (N 7.055.067,887m e E 656.301,417m), a centésimo décima 
quarta linha do vértice V9, em 53,77m e azimute 46°49'21" até o vértice V10 (N 
7.055.104,683m e E 656.340,631m), a centésimo décima quinta linha do vértice V10, 
em 20,75m e azimute 58°41'02" até o vértice V11 (N 7.055.115,467m e E 
656.358,356m), a centésimo décima sexta linha do vértice V11, em 15,12m e azimute 
23°15'38" até o vértice V12 (N 7.055.129,359m e E 656.364,328m), a centésimo décima 
sétima linha do vértice V12, em 16,52m e azimute 2°40'20" até o vértice V13 (N 
7.055.145,863m e E 656.365,098m), a centésimo décima oitava linha do vértice V13, 
em 4,38m e azimute 351°44'10" até o vértice V14 (N 7.055.145,863m e E 
656.365,098m), da centésimo terceira linha até a centésimo décima oitava linha 
confrontando com lado par da Rodovia Municipal RCD-456; lateral direita em vinte e 
duas linhas somando um total de 583,53m de distância, a primeira linha do vértice V14, 
em 13,89m e azimute 87°40'26" até o vértice V1 (N 7.055.150,763m e E 656.378,349m), 
confrontando com as terras de Olga Grassmuck, Aristides Pokrywiecki, Orides Hadlich 
e Marly Luiza Valle Hadlich (Matrícula 5.426), a segunda linha do vértice V1, em 12,82m 
e azimute 165°01'27" até o vértice V2 (N 7.055.138,382m e E 656.381,661m), a terceira 
linha do vértice V2, em 27,14m e azimute 176°21'53" até o vértice V3 (N 7.055.111,294m 



 

 

e E 656.383,382m), a quarta linha do vértice V3, em 6,06m e azimute 227°03'14" até o 
vértice V4 (N 7.055.107,163m e E 656.378,944m), a quinta linha do vértice V4, em 
62,81m e azimute 225°19'32" até o vértice V5 (N 7.055.063,005m e E 656.334,281m), 
a sexta linha do vértice V5, em 32,41m e azimute 199°52'28" até o vértice V6 (N 
7.055.032,523m e E 656.323,262m), a sétima linha do vértice V6, em 10,30m e azimute 
214°32'07" até o vértice V7 (N 7.055.024,037m e E 656.317,422m), da segunda linha 
até a sétima linha confrontando com a Barragem Pinhal, a oitava linha do vértice V7, em 
39,13m e azimute 290°28'46" até o vértice V8 (N 7.055.037,727m e E 656.280,765m), 
a nona linha do vértice V8, em 32,68m e azimute 227°27'33" até o vértice V16 (N 
7.055.015,755m e E 656.256,820m), a décima linha do vértice V16, em 49,20m e 
azimute 112°24'51" até o vértice V17 (N 7.054.996,994m e E 656.302,306m), da oitava 
linha até a décima linha confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 11.844), a 
décima primeira linha do vértice V17, em 22,14m e azimute 205°35'38" até o vértice V18 
(N 7.054.977,028m e E 656.292,743m), a décima segunda linha do vértice V18, em 
36,04m e azimute 188°55'40" até o vértice V19 (N 7.054.941,422m e E 656.287,150m), 
a décima terceira linha do vértice V19, em 31,77m e azimute 181°07'07" até o vértice 
V20 (N 7.054.909,659m e E 656.286,530m), a décima quarta linha do vértice V20, em 
8,32m e azimute 181°07'07" até o vértice E2 (N 7.054.901,340m e E 656.286,367m), a 
décima quinta linha do vértice E2, em 2,49m e azimute 228°47'04" até o vértice V31 (N 
7.054.899,701m e E 656.284,496m), a décima sexta linha do vértice V31, em 7,67m e 
azimute 228°47'04" até o vértice V32 (N 7.054.894,648m e E 656.278,727m), a décima 
sétima linha do vértice V32, em 28,17m e azimute 159°07'48" até o vértice V33 (N 
7.054.868,325m e E 656.288,763m), a décima oitava linha do vértice V33, em 13,47m 
e azimute 191°27'40" até o vértice V34 (N 7.054.855,125m e E 656.286,087m), a décima 
nona linha do vértice V34, em 87,09m e azimute 194°58'12" até o vértice V35 (N 
7.054.770,989m e E 656.263,590m), a vigésima linha do vértice V35, em 19,25m e 
azimute 234°51'15" até o vértice V36 (N 7.054.759,910m e E 656.247,853m), a vigésima 
primeira linha do vértice V36, em 19,91m e azimute 263°12'04" até o vértice V37 (N 
7.054.757,553m e E 656.228,083m), a vigésima segunda linha do vértice V37, em 
20,77m e azimute 285°56'54" até o vértice V38 (N 7.054.763,261m e E 656.208,109m), 
da décima primeira linha até a vigésima segunda linha confrontando com a Barragem 
do Pinhal; fundos em cento e trinta quatro linhas somando um total de 2.908,72m de 
distância, a primeira linha do vértice V38, em 46,55m e azimute 294°09'10" até o vértice 
V39 (N 7.054.782,309m e E 656.165,632m), a segunda linha do vértice V39, em 2,56m 
e azimute 335°34'12" até o vértice V40 (N 7.054.784,644m e E 656.164,571m), a 
terceira linha do vértice V40, em 32,85m e azimute 319°37'54" até o vértice V281 (N 
7.054.808,912m e E 656.143,941m), a quarta linha do vértice V281, em 11,86m e 
azimute 205°29'51" até o vértice V282 (N 7.054.798,211m e E 656.138,837m), a quinta 
linha do vértice V282, em 24,28m e azimute 213°00'03" até o vértice V283 (N 
7.054.777,847m e E 656.125,612m), a sexta linha do vértice V283, em 9,33m e azimute 
243°02'01" até o vértice V284 (N 7.054.773,616m e E 656.117,295m), a sétima linha do 
vértice V284, em 20,12m e azimute 254°54'28" até o vértice V304 (N 7.054.768,376m e 
E 656.097,866m), a oitava linha do vértice V304, em 56,62m e azimute 295°03'57" até 
o vértice V273 (N 7.054.792,366m e E 656.046,575m), a nona linha do vértice V273, em 
19,42m e azimute 275°27'51" até o vértice V274 (N 7.054.794,215m e E 656.027,240m), 
a décima linha do vértice V274, em 67,53m e azimute 303°33'08" até o vértice V275 (N 
7.054.831,537m e E 655.970,964m), a décima primeira linha do vértice V275, em 4,92m 
e azimute 280°43'21" até o vértice V276 (N 7.054.832,452m e E 655.966,131m), a 
décima segunda linha do vértice V276, em 21,28m e azimute 280°43'21" até o vértice 
V277 (N 7.054.836,412m e E 655.945,219m), a décima terceira linha do vértice V277, 
em 6,43m e azimute 300°20'01" até o vértice V278 (N 7.054.839,661m e E 



 

 

655.939,666m), a décima quarta linha do vértice V278, em 10,62m e azimute 300°20'01" 
até o vértice V357 (N 7.054.845,027m e E 655.930,496m), a décima quinta linha do 
vértice V357, em 22,54m e azimute 296°21'54" até o vértice V358 (N 7.054.855,035m e 
E 655.910,304m), a décima sexta linha do vértice V358, em 28,56m e azimute 
295°19'24" até o vértice V359 (N 7.054.867,250m e E 655.884,490m), a décima sétima 
linha do vértice V359, em 13,64m e azimute 277°08'26" até o vértice V360 (N 
7.054.868,946m e E 655.870,952m), a décima oitava linha do vértice V360, em 16,67m 
e azimute 288°26'26" até o vértice V361 (N 7.054.874,219m e E 655.855,138m), a 
décima nona linha do vértice V361, em 15,20m e azimute 305°46'32" até o vértice V362 
(N 7.054.883,108m e E 655.842,802m), a vigésima linha do vértice V362, em 30,83m e 
azimute 346°23'41" até o vértice V363 (N 7.054.913,068m e E 655.835,551m), a 
vigésima primeira linha do vértice V363, em 13,17m e azimute 342°29'32" até o vértice 
V364 (N 7.054.925,625m e E 655.831,590m), a vigésima segunda linha do vértice V364, 
em 8,13m e azimute 8°12'05" até o vértice V365 (N 7.054.933,672m e E 655.832,750m), 
a vigésima terceira linha do vértice V365, em 12,07m e azimute 75°01'52" até o vértice 
V366 (N 7.054.936,789m e E 655.844,408m), a vigésima quarta linha do vértice V366, 
em 9,33m e azimute 20°15'29" até o vértice V367 (N 7.054.945,546m e E 
655.847,640m), a vigésima quinta linha do vértice V367, em 11,09m e azimute 
294°39'46" até o vértice V368 (N 7.054.950,174m e E 655.837,561m), a vigésima sexta 
linha do vértice V368, em 23,30m e azimute 36°35'29" até o vértice V369 (N 
7.054.968,879m e E 655.851,448m), a vigésima sétima linha do vértice V369, em 
21,51m e azimute 20°15'36" até o vértice V370 (N 7.054.989,054m e E 655.858,895m), 
a vigésima oitava linha do vértice V370, em 12,96m e azimute 52°31'24" até o vértice 
V371 (N 7.054.996,940m e E 655.869,181m), a vigésima nona linha do vértice V371, 
em 18,44m e azimute 351°36'00" até o vértice V372 (N 7.055.015,185m e E 
655.866,487m), a trigésima linha do vértice V372, em 11,12m e azimute 353°22'47" até 
o vértice V373 (N 7.055.026,229m e E 655.865,205m), a trigésima primeira linha do 
vértice V373, em 16,20m e azimute 13°54'16" até o vértice V374 (N 7.055.041,959m e 
E 655.869,099m), a trigésima segunda linha do vértice V374, em 15,06m e azimute 
342°51'57" até o vértice V199 (N 7.055.056,348m e E 655.864,663m), a trigésima 
terceira linha do vértice V199, em 14,74m e azimute 359°20'21" até o vértice V200 (N 
7.055.071,087m e E 655.864,493m), a trigésima quarta linha do vértice V200, em 
20,88m e azimute 340°41'11" até o vértice V201 (N 7.055.090,788m e E 655.857,589m), 
a trigésima quinta linha do vértice V201, em 14,88m e azimute 324°31'10" até o vértice 
V202 (N 7.055.102,906m e E 655.848,951m), a trigésima sexta linha do vértice V202, 
em 39,80m e azimute 347°19'15" até o vértice V203 (N 7.055.141,736m e E 
655.840,215m), da primeira linha até a trigésima sexta linha confortando com a 
Barragem do Pinhal, a trigésima sétima linha do vértice V203, em 26,10m e azimute 
26°05'13" até o vértice V191 (N 7.055.165,179m e E 655.851,693m), a trigésima oitava 
linha do vértice V191, em 7,22m e azimute 100°58'03" até o vértice V192 (N 
7.055.163,806m e E 655.858,778m), a trigésima nona linha do vértice V192, em 27,84m 
e azimute 108°59'03" até o vértice V216 (N 7.055.154,749m e E 655.885,105m), a 
quadragésima linha do vértice V216, em 22,78m e azimute 102°04'45" até o vértice 
V306 (N 7.055.149,981m e E 655.907,385m), a quadragésima primeira linha do vértice 
V306, em 8,56m e azimute 26°42'42" até o vértice V307 (N 7.055.157,630m e E 
655.911,234m), a quadragésima segunda linha do vértice V307, em 14,76m e azimute 
37°41'41" até o vértice V204 (N 7.055.169,309m e E 655.920,259m), da trigésima sétima 
linha até a quadragésima segunda linha confrontando com a Área Remanescente 
(Matrícula 11.844), a quadragésima terceira linha do vértice V204, em 19,74m e azimute 
135°41'11" até o vértice V205 (N 7.055.155,186m e E 655.934,048m), a quadragésima 
quarta linha do vértice V205, em 32,03m e azimute 93°16'15" até o vértice V206 (N 



 

 

7.055.153,359m e E 655.966,026m), da quadragésima terceira linha até a 
quadragésima quarta linha confrontando com a Barragem do Pinhal, a quadragésima 
quinta linha do vértice V206, em 13,16m e azimute 199°49'44" até o vértice V207 (N 
7.055.140,983m e E 655.961,564m), a quadragésima sexta linha do vértice V207, em 
25,54m e azimute 107°05'35" até o vértice V208 (N 7.055.133,476m e E 655.985,976m), 
a quadragésima sétima linha do vértice V208, em 13,48m e azimute 106°01'40" até o 
vértice V209 (N 7.055.129,755m e E 655.998,930m), a quadragésima oitava linha do 
vértice V209, em 14,92m e azimute 98°50'48" até o vértice V210 (N 7 7.055.127,460m 
e E 656.013,674m), a quadragésima nona linha do vértice V210, em 46,49m e azimute 
188°46'01" até o vértice V211 (N 7.055.081,512m e E 656.006,588m), a quinquagésima 
linha do vértice V211, em 14,87m e azimute 95°05'14" até o vértice V220 (N 
7.055.080,193m e E 656.021,400m), a quinquagésima primeira linha do vértice V220, 
em 43,67m e azimute 9°20'06" até o vértice V217 (N 7.055.123,281m e E 
656.028,483m), a quinquagésima segunda linha do vértice V217, em 33,51m e azimute 
101°54'58" até o vértice V218 (N 7.055.116,361m e E 656.061,275m), a quinquagésima 
terceira linha do vértice V218, em 38,00m e azimute 180°49'13" até o vértice V219 (N 
7.055.078,364m e E 656.060,731m), da quadragésima quinta linha até a quinquagésima 
terceira linha confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 11.844), a 
quinquagésima quarta linha do vértice V219, em 84,86m e azimute 96°43'58" até o 
vértice V78 (N 7.055.068,415m e E 656.145,008m), a quinquagésima quinta linha do 
vértice V78, em 19,35m e azimute 101°01'08" até o vértice V69 (N 7.055.064,716m e E 
656.164,002m), da quinquagésima quarta linha até a quinquagésima quinta linha 
confrontando com a Rua Irregular N°06, a quinquagésima sexta linha do vértice V69, 
em 58,50m e azimute 334°03'28" até o vértice V293 (N 7.055.117,320m e E 
656.138,411m), confrontando com a Rodovia Municipal RCD-456, a quinquagésima 
sétima linha do vértice V293, em 29,25m e azimute 335°25'19" até o vértice V295 (N 
7.055.143,923m e E 656.126,244m), a quinquagésima oitava linha do vértice V295, em 
6,70m e azimute 332°58'52" até o vértice V296 (N 7.055.149,894m e E 656.123,199m), 
a quinquagésima nona linha do vértice V296, em 12,39m e azimute 294°18'03" até o 
vértice V169 (N 7.055.154,995m e E 656.111,903m), da quinquagésima sétima linha até 
a quinquagésima nona linha confrontando com a Rua Irregular N°10, a sexagésimo linha 
do vértice V169, em 34,40m e azimute 270°36'17" até o vértice V170 (N 7.055.155,358m 
e E 656.077,509m), confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 11.844), a 
sexagésimo primeira linha do vértice V170, em 61,90m e azimute 280°45'21" até o 
vértice V171 (N 7.055.166,910m e E 656.016,696m), a sexagésimo segunda linha do 
vértice V171, em 8,95m e azimute 306°57'17" até o vértice V172 (N 7.055.172,293m e 
E 656.009,541m), a sexagésimo terceira linha do vértice V172, em 13,73m e azimute 
27°08'39" até o vértice V173 (N 7.055.184,512m e E 656.015,806m), a sexagésimo 
quarta linha do vértice V173, em 9,25m e azimute 318°21'31" até o vértice V174 (N 
7.055.191,423m e E 656.009,661m), a sexagésimo quinta linha do vértice V174, em 
15,97m e azimute 239°55'31" até o vértice V175 (N 7.055.183,421m e E 655.995,843m), 
a sexagésimo sexta linha do vértice V175, em 24,07m e azimute 260°07'08" até o vértice 
V176 (N 7.055.179,291m e E 655.972,133m), a sexagésimo sétima linha do vértice 
V176, em 11,78m e azimute 285°33'23" até o vértice V177 (N 7.055.182,450m e E 
655.960,785m), a sexagésimo oitava linha do vértice V177, em 13,04m e azimute 
258°16'05" até o vértice V178 (N 7.055.179,798m e E 655.948,016m), a sexagésimo 
nona linha do vértice V178, em 20,49m e azimute 290°06'58" até o vértice V179 (N 
7.055.186,844m e E 655.928,779m), a setuagésimo linha do vértice V179, em 22,86m 
e azimute 337°17'49" até o vértice V180 (N 7.055.207,933m e E 655.919,956m), a 
setuagésimo primeira linha do vértice V180, em 48,47 m e azimute 16°54'01" até o 
vértice V181 (N 7.055.254,311m e E 655.934,047 m), a setuagésimo segunda linha do 



 

 

vértice V181, em 53,88 m e azimute 71°03'09" até o vértice V182 (N 7.055.271,805m e 
E 655.985,005m), a setuagésimo terceira linha do vértice V182, em 26,62m e azimute 
113°09'43" até o vértice V183 (N 7.055.261,336m e E 656.009,476m), a setuagésimo 
quarta linha do vértice V183, em 33,34m e azimute 147°21'21" até o vértice V184 (N 
7.055.233,266m e E 656.027,458m), a setuagésimo quinta linha do vértice V184, em 
29,46m e azimute 69°40'06" até o vértice V185 (N 7.055.243,501m e E 656.055,080m), 
a setuagésimo sexta linha do vértice V185, em 9,24m e azimute 69°40'06" até o vértice 
V186 (N 7.055.246,710m e E 656.063,740m), a setuagésimo sétima linha do vértice 
V186, em 26,11m e azimute 0°14'45" até o vértice V187 (N 7.055.272,823m e E 
656.063,852m), a setuagésimo oitava linha do vértice V187, em 10,24m e azimute 
0°14'45" até o vértice V188 (N 7.055.283,061m e E 656.063,896m), a setuagésimo nona 
linha do vértice V188, em 31,21m e azimute 47°38'39" até o vértice V189 (N 
7.055.304,085m e E 656.086,956m), a octogésimo linha do vértice V189, em 12,20m e 
azimute 274°34'42" até o vértice V190 (N 7.055.305,059m e E 656.074,794m), a 
octogésimo primeira linha do vértice V190, em 12,58m e azimute 274°34'42" até o 
vértice V380 (N 7.055.306,063m e E 656.062,258m), a octogésimo segunda linha do 
vértice V380, em 18,78m e azimute 291°42'36" até o vértice V141 (N 7.055.313,011m e 
E 656.044,808m), a octogésimo terceira linha do vértice V141, em 10,34m e azimute 
260°09'46" até o vértice V337 (N 7.055.311,245m e E 656.034,621m), a octogésimo 
quarta linha do vértice V337, em 4,99m e azimute 260°09'46" até o vértice V142 (N 
7.055.310,392m e E 656.029,701m), a octogésimo quinta linha do vértice V142, em 
17,24m e azimute 273°43'40" até o vértice V143 (N 7.055.311,512m e E 656.012,498m), 
a octogésimo sexta linha do vértice V143, em 13,47m e azimute 253°01'26" até o vértice 
V144 (N 7.055.307,580m e E 655.999,617m), a octogésimo sétima linha do vértice 
V144, em 98,65m e azimute 237°55'19" até o vértice V150 (N 7.055.255,191m e E 
655.916,031m), a octogésimo oitava linha do vértice V150, em 20,65m e azimute 
201°50'21" até o vértice V151 (N 7.055.236,020m e E 655.908,348m), a octogésimo 
nona linha do vértice V151, em 4,93m e azimute 226°05'04" até o vértice V152 (N 
7.055.232,599m e E 655.904,795m), a nonagésimo linha do vértice V152, em 10,17m e 
azimute 251°23'19" até o vértice V153 (N 7.055.229,353m e E 655.895,156m), a 
nonagésimo primeira linha do vértice V153, em 26,84m e azimute 291°23'38" até o 
vértice V154 (N 7.055.239,145m e E 655.870,161m), da sexagésimo primeira linha até 
nonagésimo primeira linha confrontando com a Barragem do Pinhal, a nonagésimo 
segunda linha do vértice V154, em 48,47m e azimute 43°13'27" até o vértice V149 (N 
7.055.274,466m e E 655.903,358m), confrontando com a Rua Irregular N°11, a 
nonagésimo terceira linha do vértice V149, em 23,07m e azimute 146°40'31" até o 
vértice V150 (N 7.055.255,191m e E 655.916,031m), confrontando com a Área 
Remanescente (Matrícula 5.852), a nonagésimo quarta linha do vértice V150, em 
98,65m e azimute 57°55'19" até o vértice V144 (N 7.055.307,580m e E 655.999,617m), 
confrontando com a Barragem do PInhal, a nonagésimo quinta linha do vértice V144, 
em 31,48m e azimute 333°15'59" até o vértice V145 (N 7.055.335,696m e E 
655.985,456m), confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 5.852), a 
nonagésimo sexta linha do vértice V145, em 19,77m e azimute 46°14'37" até o vértice 
V146 (N 7.055.349,372m e E 655.999,739m), a nonagésimo sétima linha do vértice 
V146, em 13,08m e azimute 47°06'00" até o vértice V147 (N 7.055.358,278m e E 
656.009,323m), a nonagésimo oitava linha do vértice V147, em 27,49m e azimute 
61°15'12" até o vértice V137 (N 7.055.371,498m e E 656.033,424m), da nonagésimo 
sexta linha até a nonagésimo oitava confrontando com a Rua Irregular N°11, a 
nonagésimo nona linha do vértice V137, em 108,21m e azimute 285°35'30" até o vértice 
P188 (N 7.055.400,584m e E 655.929,192m), a centésimo linha do vértice P188, em 
21,96m e azimute 226°43'08" até o vértice P189 (N 7.055.385,526m e E 655.913,203m), 



 

 

a centésimo linha do vértice P189, em 15,14m e azimute 288°37'31" até o vértice P190 
(N 7.055.390,360m e E 655.898,860m), a centésimo segunda linha do vértice P190, em 
21,40m e azimute 304°05'20" até o vértice P88 (N 7.055.402,355m e E 655.881,136m), 
a centésimo terceira linha do vértice P88, em 35,98m e azimute 170°01'07" até o vértice 
P89 (N 7.055.366,922m e E 655.887,372m), a centésimo quarta linha do vértice P89, 
em 5,51m e azimute 181°18'06" até o vértice P90 (N 7.055.361,410m e E 
655.887,247m), a centésimo quinta linha do vértice P90, em 22,26m e azimute 
181°18'06" até o vértice P182 (N 7.055.339,151m e E 655.886,741m), a centésimo sexta 
linha do vértice P182, em 16,49m e azimute 216°39'31" até o vértice P183 (N 
7.055.325,923m e E 655.876,896m), da nonagésimo nona linha até a centésimo sexta 
linha confrontando com a Barragem do Pinhal, a centésimo sétima linha do vértice P183, 
em 44,10m e azimute 319°37'43" até o vértice P184 (N 7.055.359,521m e E 
655.848,331m), confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 5.852), a 
centésimo oitava linha do vértice P184, em 13,62m e azimute 31°19'53" até o vértice 
P212 (N 7.055.371,154m e E 655.855,413m), a centésimo nona linha do vértice P212, 
em 16,00m e azimute 31°19'53" até o vértice P181 (N 7.055.384,821m e E 
655.863,733m), a centésimo décima linha do vértice P181, em 0,37m e azimute 
134°52'26" até o vértice P91 (N 7.055.384,560m e E 655.863,994m), a centésimo 
décima primeira linha do vértice P91, em 24,28m e azimute 29°34'51" até o vértice P87 
(N 7.055.405,679m e E 655.875,982m), da centésimo oitava linha até a centésimo 
décima primeira linha confrontando com a Rua Irregular N°11, a centésimo décima 
segunda linha do vértice P87, em 6,13m e azimute 122°49'05" até o vértice P88 (N 
7.055.402,355m e E 655.881,136m), a centésimo décima terceira linha do vértice P88, 
em 21,40m e azimute 124°05'20" até o vértice P190 (N 7.055.390,360m e E 
655.898,860m), a centésimo décima quarta linha do vértice P190, em 27,58m e azimute 
27°20'23" até o vértice P191 (N 7.055.414,858m e E 655.911,526m), a centésimo 
décima quinta linha do vértice P191, em 24,29m e azimute 297°01'49" até o vértice P192 
(N 7.055.425,895m e E 655.889,893m), da centésimo décima segunda linha até a 
centésimo décima quinta linha confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 
5.852), a centésimo décima sexta linha do vértice P192, em 5,00m e azimute 29°40'16" 
até o vértice P186 (N 7.055.430,241m e E 655.892,369m), confrontando com a Rua 
Irregular N°11, a centésimo décima sétima linha do vértice P186, em 24,13m e azimute 
116°52'42" até o vértice P94 (N 7.055.592,788m e E 655.839,273m), confrontando com 
a Barragem do Pinhal, a centésimo décima oitava linha do vértice P94, em 20,14m e 
azimute 211°05'38" até o vértice P95 (N 7.055.575,541m e E 655.828,872m), 
confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 5.852), a centésimo décima nona 
linha do vértice P95, em 26,73m e azimute 138°24'12" até o vértice P96 (N 
7.055.555,550m e E 655.846,619m), a centésimo vigésima linha do vértice P96, em 
22,65m e azimute 179°25'51" até o vértice P97 (N 7.055.532,902m e E 655.846,844m), 
a centésimo vigésima primeira linha do vértice P97, em 19,28m e azimute 218°02'19" 
até o vértice P98 (N 7.055.517,720m e E 655.834,966m), a centésimo vigésima segunda 
linha do vértice P98, em 24,05m e azimute 263°10'43" até o vértice P99 (N 
7.055.514,863m e E 655.811,082m), a centésimo vigésima terceira linha do vértice P99, 
em 17,04m e azimute 350°33'11" até o vértice P100 (N 7.055.531,668m e E 
655.808,286m), a centésimo vigésima quarta linha do vértice P100, em 19,08m e 
azimute 324°22'12" até o vértice P101 (N 7.055.547,180m e E 655.797,168m), da 
centésimo décima nona linha até a centésimo vigésima quarta linha confrontando com 
a Barragem do Pinhal, a centésimo vigésima quinta linha do vértice P101, em 33,63m e 
azimute 17°11'54" até o vértice P193 (N 7.055.579,310m e E 655.807,113m), a 
centésimo vigésima sexta linha do vértice P193, em 20,44m e azimute 16°34'23" até o 
vértice P92 (N 7.055.598,898m e E 655.812,942m), a centésimo vigésima sétima linha 



 

 

do vértice P92, em 23,53m e azimute 278°33'26" até o vértice P105 (N 7.055.602,399m 
e E 655.789,676m), a centésimo vigésima oitava linha do vértice P105, em 10,39m e 
azimute 197°41'51" até o vértice P106 (N 7.055.592,505m e E 655.786,519m), a 
centésimo vigésima nona linha do vértice P106, em 20,31m e azimute 197°08'18" até o 
vértice P107 (N 7.055.573,100m e E 655.780,535m), a centésimo trigésima linha do 
vértice P107, em 32,95m e azimute 197°41'31" até o vértice P108 (N 7.055.541,712m e 
E 655.770,523m), da centésimo vigésima quinta linha até a centésimo trigésima linha 
confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 5.852), a centésimo trigésima 
primeira linha do vértice P108, em 32,67m e azimute 265°31'34" até o vértice P109 (N 
7.055.539,164m e E 655.737,954m), a centésimo trigésima segunda linha do vértice 
P109, em 0,81m e azimute 234°17'10" até o vértice P110 (N 7.055.538,688m e E 
655.737,292m), a centésimo trigésima terceira linha do vértice P110, em 16,54m e 
azimute 234°17'10" até o vértice P111 (N 7.055.529,034m e E 655.723,864m), a 
centésimo trigésima quarta linha do vértice P111, em 18,94m e azimute 296°06'04" até 
o vértice P112 (N 7.055.537,368m e E 655.706,853m), da centésimo trigésima primeira 
linha até a centésimo trigésima quarta linha confrontando com a Barragem do Pinhal; 
lateral esquerda em cinco linhas somando um total de 110,95m de distância, a primeira 
linha do vértice P112, em 13,37m e azimute 21°09'05" até o vértice P113 (N 
7.055.549,834m e E 655.711,676m), a segunda linha do vértice P113, em 21,70m e 
azimute 94°05'15" até o vértice P114 (N 7.055.548,287m e E 655.733,322m), a terceira 
linha do vértice P114, em 26,72m e azimute 343°53'49” até o vértice P115 (N 
7.055.573,958m e E 655.725,911m), a quarta linha do vértice P115, em 4,62m e azimute 
301°56'53" até o vértice P116 (N 7.055.576,405m e E 655.721,987m), da primeira linha 
até a quarta linha confrontando com a Barragem do Pinhal, a quinta linha do vértice 
P116, em 44,54m e azimute 42°59'39" até o ponto inicial desta descrição, todas as 
linhas confrontando com a Área Remanescente (Matrícula 5.852). Neste imóvel fica 
reservado a área total de 155,80m², destinada à Área de Preservação Permanente - 
APP constante da faixa de distância entre o nível máximo operacional da Barragem do 
Pinhal e a cota máxima maximorum - 2,05m, conforme artigo 62 da Lei n° 12.651 de 
25/05/2012, faz frente ao Norte (Lotes 10 e 11), em 3,24m e azimute 87°40'26", com as 
terras de Olga Grassmück, Aristides Pokrywiecki, Orides Hadlich e Marly Luiza Valle 
Hadlich (Matrícula 5.426), Livro n° 2; fundos, ao Sul, em linha reta em 1,69m e azimute 
290°28'46" em terras da Área Remanescente - Matrícula n° 11.844, Livro n° 2; lado 
esquerdo ao Oeste, em 15 linhas irregulares somando um total de 148,07m, a primeira 
linha em 31,86m e azimute 23°34'52", a segunda linha em 9,68m e azimute 33°16'08", 
a terceira linha em 1,02m e azimute 33°16'08", a quarta linha em 2,52m e azimute 
38°51'56", a quinta linha em 9,11m e azimute 38°51'56", a sexta linha em 12,62m e 
azimute 44°30'22", a sétima linha em 19,03m e azimute 48°52'46", a oitava linha em 
7,07m e azimute 44°36'52", a nona linha em 10,43m e azimute 35°55'10", a décima linha 
em 7,30m e azimute 21°02'00", a décima primeira linha em 5,26m e azimute 09°31'28", 
a décima segunda linha em 9,00m e azimute 00°05'25", a décima terceira linha em 
10,12m e azimute 351°13'42", a décima quarta linha em 10,58m e azimute 348°06'19", 
a décima quinta linha em 2,55m e azimute 344°22'33", as 15 linhas com as terras do 
proprietário, e lado direto ao Leste, em 8 linhas irregulares somando um total de 
151,47m, a primeira linha em 12,82m e azimute 165°01'27", a segunda linha em 27,14m 
e azimute 176°21'53", a terceira linha em 6,06m e azimute 227°03'14", a quarta linha 
em 60,35m e azimute 225°19'32", a quinta linha em 2,52m e azimute 218°51'28, a sexta 
linha em 1,02 e azimute 213°16'08", a sétima linha em 31,26m e azimute 199°52'28", a 
oitava linha em 10,30m e azimute 214°32'07", com a Barragem do Pinhal. Fundos (Lotes 
12, 13, 17, 18 e R.I. 03), ao Sul, em 3 linhas irregulares somando um total de 69,88m, a 
primeira linha em 20,77m e azimute 285°56'54", a segunda linha em 46,55m e azimute 



 

 

294°09'10", a terceira linha em 2,56m e azimute 335°34'12", as 3 linhas com a Barragem 
do Pinhal, Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em 35 linhas irregulares somando um 
total de 311,49m, a primeira linha em 11,20m e azimute 18°46'48", em terras de Área 
Remanescente (M.I. 11,844), a segunda linha em 7,91m e azimute 152°00'21", a terceira 
linha em 6,37m e azimute 136°45'10", a quarta linha em 10,07m e azimute 124°24'55", 
a quinta linha em 8,93m e azimute 116°48'17", a sexta linha em 19,18m e azimute 
110°55'49", a sétima linha em 14,25m e azimute 100°50'09", a oitava linha em 10,01m 
e azimute 92°58'57", a nona linha em 3,07m e azimute 78°08'31", a décima linha em 
9,51m e azimute 68°27'13", a décima primeira linha em 5,09m e azimute 58°39'07", a 
décima segunda linha em 20,75m e azimute 38°42'08", a décima terceira linha em 7,55m 
e azimute 21°55'58", a décima quarta linha em 10,40m e azimute 16°00'51", a décima 
quinta linha em 8,18m e azimute 11°58'05", a décima sexta linha em 28,98m e azimute 
14°54'53", a décima sétima linha em 8,11m e azimute 09°20'27", a décima oitava linha 
em 5,17m e azimute 14°48'09", a décima nona linha em 14,07m e azimute 05°34'47", a 
vigésima linha em 4,12m e azimute 346°12'53”, a vigésima primeira linha em 5,46m e 
azimute 336°16'01", a vigésima segunda linha em 21,40m e azimute 332°37'23", a 
vigésima terceira linha em 2,86m e azimute 322°40'26", a vigésima quarta linha em 
5,30m e azimute 314°44'05", a vigésima quinta linha em 2,20m e azimute 335°15'18", a 
vigésima sexta linha em 1,00m e azimute 04°27'57", a vigésima sétima linha em 1,30m 
e azimute 39°36'40", a vigésima oitava linha em 1,32m e azimute 59°37'57", as 28 linhas 
com as terras do proprietário, a vigésima nona linha em 7,83m e azimute 59°37'57", a 
trigésima linha em 2,12m e azimute 47°05'18", a trigésima primeira linha em 1,85m e 
azimute 18°07'07", as 3 linhas com a própria Rua Irregular N°03, a trigésima segunda 
linha em 10,70m e azimute 18°07'07", a trigésima terceira linha em 20,82m e azimute 
21°24'54", a trigésima quarta linha em 8,62m e azimute 21°24'54", a trigésima quinta 
linha em 5,79m e azimute 13°47'44”, as 4 linhas com as terras do proprietário, e lado 
direto ao Leste, em 11 linhas irregulares somando um total de 232,75m, a primeira linha 
em 14,61m e azimute 188°55'40", a segunda linha em 31,77m e azimute 181°07'07", a 
terceira linha em 8,32m e azimute 181°07'07", a quarta linha em 2,49m e azimute 
228°47'04", a quinta linha em 7,67m e azimute 228°47'04", a sexta linha em 28,17m e 
azimute 159°07'48", a oitava linha em 13,47m e azimute 191°27'40", a nona linha em 
87,09m e azimute 194°58'12", a décima linha em 19,25m e azimute 234°51'15", a 
décima primeira linha em 19,91m e azimute 263°12'04", as 11 linhas com a Barragem 
do Pinhal. Faz frente ao Norte (Lotes 50, 51, 101, 70, 71, 94 e 72), em 39 linhas 
irregulares somando um total de 56,55m, a primeira linha em 9,91m e azimute 
158°04'09", a segunda linha em 29,59m e azimute 161°59'46", a terceira linha em 
25,55m e azimute 160°40'14", a quarta linha em 18,24m e azimute 165°24'33", a quinta 
linha em 19,63m e azimute 170°22'37", a sexta linha em 42,06m e azimute 177°00'32", 
a sétima linha em 35,54m e azimute 201°46'33", a oitava linha em 26,77m e azimute 
196°35'30", a nona linha em 4,73m e azimute 203°10'02", a décima linha em 12,65m e 
azimute 209°36'57", a décima primeira linha em 8,14m e azimute 190°29'05", a décima 
segunda linha em 4,00m e azimute 181°50'45", a décima terceira linha em 9,09m e 
azimute 172°05'12", a décima quarta linha em 8,28m e azimute 164°58'04", a décima 
quinta linha em 6,73m e azimute 159°13'21", a décima sexta linha em 5,60m e azimute 
147°17'26", a décima sétima linha em 4,08m e azimute 137°18'15", a décima oitava linha 
em 4,65m e azimute 126°07'10", a décima nona linha em 8,27m e azimute 120°59'22", 
a vigésima linha em 10,87m e azimute 117°22'52", a vigésima primeira linha em 62,60m 
e azimute 112°51'18", a vigésima segunda linha em 17,45m e azimute 110°47'18", a 
vigésima terceira linha em 16,71m e azimute 106°43'21", a vigésima quarta linha em 
10,64m e azimute 110°27'06", a vigésima quinta linha em 12,73m e azimute 117°58'40", 
a vigésima sexta linha em 31,65m e azimute 123°00'38", a vigésima sétima linha em 



 

 

9,50m e azimute 119°48'04", a vigésima oitava linha em 24,08m e azimute 113°57'45", 
a vigésima nona linha em 25,74m e azimute 116°42'01", a trigésima linha em 10,75m e 
azimute 111°30'59", a trigésima primeira linha em 11,31m e azimute 103°27'01", a 
trigésima segunda linha em 8,03m e azimute 94°30'56", a trigésima terceira linha em 
8,11m e azimute 80°39'46", a trigésima quarta linha em 7,92m e azimute 69°26'33", a 
trigésima quinta linha em 7,78m e azimute 57°46'56", a trigésima sexta linha em 7,97m 
e azimute 46°31'26", a trigésima sétima linha em 12,54m e azimute 40°55'53", a 
trigésima oitava linha em 13,07m e azimute 37°25'10", a trigésima nona linha em 2,91m 
e azimute 31°23'18", às 39 linhas com as terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao 
Sul, em 33 linhas irregulares somando um total de 45,47m, a primeira linha em 11,86m 
e azimute 205°29'51", a segunda linha em 24,28m e azimute 213°00'03", a terceira linha 
em 9,33m e azimute 243°02'01", a quarta linha em 20,12m e azimute 254°54'28", a 
quinta linha em 56,62m e azimute 295°03'57", a sexta linha em 19,42m e azimute 
275°27'51", a sétima linha em 67,53m e azimute 303°33'08", a oitava linha em 4,92m e 
azimute 280°43'21", a nona linha em 21,28m e azimute 280°43'21", a décima linha em 
6,43m e azimute 300°20'01", a décima primeira linha em 10,62m e azimute 300°20'01", 
a décima segunda linha em 22,54m e azimute 296°21'54", a décima terceira linha em 
28,56m e azimute 295°19'24", a décima quarta linha em 13,64m e azimute 277°08'26", 
a décima quinta linha em 16,67m e azimute 288°26'26", a décima sexta linha em 15,20m 
e azimute 305°46'32", a décima sétima linha em 30,83m e azimute 346°23'41", a décima 
oitava linha em 13,17m e azimute 342°29'32", a décima nona linha em 8,13m e azimute 
8°12'05", a vigésima linha em 12,07m e azimute 75°01'52", a vigésima primeira linha em 
9,33m e azimute 20°15'29", a vigésima segunda linha em 11,09m e azimute 294°39'46", 
a vigésima terceira linha em 23,30m e azimute 36°35'29", a vigésima quarta linha em 
21,51m e azimute 20°15'36", a vigésima quinta linha em 12,96m e azimute 52°31'24", a 
vigésima sexta linha em 18,44m e azimute 351°36'00", a vigésima sétima linha em 
11,12m e azimute 353°22'47", a vigésima oitava linha em 16,20m e azimute 13°54'16", 
a vigésima nona linha em 15,06m e azimute 342°51'57", a trigésima linha em 14,74m e 
azimute 359°20'21", a trigésima primeira linha em 20,88m e azimute 340°41'11"a 
trigésima segunda linha em 14,88m e azimute 324°31'10", a trigésima terceira linha em 
39,80m e azimute 347°19'15", as 33 linhas com a Barragem do Pinhal, Livro n° 2; lado 
esquerdo ao Oeste, em 3,81m e azimute 26°05'13", com a Área Remanescente (M.I. 
11.844), e lado direto ao Leste, em 4,87m e azimute 206°42'52", com o lado par da Rua 
Irregular N°08. Faz frente ao Norte (Lotes 96 e 52), em 2 linhas irregulares somando um 
total de 21,37m, a primeira linha em 19,74m e azimute 135°41'11", a segunda linha 
32,03m e azimute 93°16'15", as 2 linhas com a Barragem do Pinhal, Livro n° 2; fundos, 
ao Sul, em 4 linhas irregulares somando um total de 52,31m, a primeira linha em 15,48m 
e azimute 280°50'16", a segunda linha em 10,54m e azimute 286°32'02", a terceira linha 
em 13,66m e azimute 297°13'48", a quarta linha em 12,63m e azimute 306°02'40", às 4 
linhas com as terras do proprietário, Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em 9,85m e 
azimute 37°41'41", com a Área Remanescente (M.I. 11.844), e lado direto ao Leste, em 
5,42m e azimute 199°43'13", com a Área Remanescente (M.I. 11.844). faz frente ao 
Norte (Lotes 43, 41, 42, 104, 45, 46, 47, 48), em 77 linhas irregulares somando um total 
de 633,28m, a primeira linha em 4,75m e azimute 77°44'33", a segunda linha em 5,33m 
e azimute 61°31'05", a terceira linha em 5,00m e azimute 88°38'24", a quarta linha em 
10,04m e azimute 63°42'57", a quinta linha em 4,06m e azimute 79°47'11", a sexta linha 
em 4,00m e azimute 88°43'21", a sétima linha em 14,17m e azimute 98°47'24", a oitava 
linha em 7,37m e azimute 108°13'12", a nona linha em 8,16m e azimute 101°10'30", a 
décima linha em 7,96m e azimute 118°26'24", a décima primeira linha em 4,09m e 
azimute 102°15'11", a décima segunda linha em 4,01m e azimute 94°27'21", a décima 
terceira linha em 14,01m e azimute 88°03'38", a décima quarta linha em 6,02m e 



 

 

azimute 94°47'14", a décima quinta linha em 11,06m e azimute 95°50'26", a décima 
sexta linha em 5,09m e azimute 106°18'19", a décima sétima linha em 1,58m e azimute 
129°22'14", a décima oitava linha em 1,01m e azimute 171°39'56", a décima nona linha 
em 1,17m e azimute 211°28'45", a vigésima linha em 2,94m e azimute 227°11'50", a 
vigésima primeira linha em 11,06m e azimute 233°14'18", a vigésima segunda linha em 
7,22m e azimute 236°34'31", a vigésima terceira linha em 7,81m e azimute 230°11'03", 
a vigésima quarta linha em 9,20m e azimute 223°14'57", a vigésima quinta linha em 
5,66m e azimute 213°44'01", a vigésima sexta linha em 4,28m e azimute 200°41'48", a 
vigésima sétima linha em 11,30m e azimute 193°17'30", a vigésima oitava linha em 
10,06m e azimute 186°21'09", a vigésima nona linha em 13,17m e azimute 189°18'01", 
a trigésima linha em 11,14m e azimute 173°28'37", a trigésima primeira linha em 2,46m 
e azimute 194°38'46", a trigésima segunda linha em 2,12m e azimute 225°52'36", a 
trigésima terceira linha em 1,98m e azimute 256°40'18", a trigésima quarta linha em 
11,78m e azimute 268°04'50", a trigésima quinta linha em 11,28m e azimute 265°22'02", 
a trigésima sexta linha em 7,01m e azimute 272°52'38", a trigésima sétima linha em 
5,08m e azimute 280°00'27", a trigésima oitava linha em 6,05m e azimute 291°33'28", a 
trigésima nona linha em 6,58m e azimute 291°33'28", a quadrigésima linha em 7,15m e 
azimute 306°43'16", a quadragésima primeira linha em 11,86m e azimute 310°54'23", a 
quadrigésima segunda linha em 6,74m e azimute 301°37'13", a quadrigésima terceira 
linha em 6.08m e azimute 293°25'29", a quadrigésima quarta linha em 5,60m e azimute 
287°10'22", a quadrigésima quinta linha em 5,44m e azimute 281°17'06", a 
quadrigésima sexta linha em 5,00m e azimute 272°22'27", a quadrigésima sétima linha 
em 7,01m e azimute 266°29'23", a quadrigésima oitava linha em 8,15m e azimute 
258°52'34", a quadrigésima nona linha em 4,49m e azimute 249°04'45", a 
quinquagésima linha em 5,93m e azimute 239°36'32", a quinquagésima primeira linha 
em 4,98m e azimute 227°51'11", a quinquagésima segunda linha em 5,82m e azimute 
216°51'04", a quinquagésima terceira linha em 7,74m e azimute 206°57'49", a 
quinquagésima quarta linha em 6,03m e azimute 199°22'19", a quinquagésima quinta 
linha em 6,60m e azimute 193°30'45", a quinquagésima sexta linha em 7,02m e azimute 
184°13'44", a quinquagésima sétima linha em 5,01m e azimute 176°02'00", a 
quinquagésima oitava linha em 5,15m e azimute 166°03'12", a quinquagésima nona 
linha em 3,27m e azimute 156°30'14", a sexagésima linha em 3,67m e azimute 
140°13'37", a sexagésima primeira linha em 5,30m e azimute 126°51'54", a sexagésima 
segunda linha em 4,85m e azimute 118°29'01", a sexagésima terceira linha em 8,71m 
e azimute 107°21'14", a sexagésima quarta linha em 7,99m e azimute 97°49'48", a 
sexagésima quinta linha em 11,09m e azimute 91°33'10", a sexagésima sexta linha em 
16,05m e azimute 88°36'34", a sexagésima sétima linha em 7,35m e azimute 96°06'40", 
a sexagésima oitava linha em 7,16m e azimute 107°40'21", a sexagésima nona linha 
em 15,13m e azimute 113°32'42", a septuagésima linha em 9,98m e azimute 108°01'18", 
a septuagésima primeira linha em 28,09m e azimute 101°37'07", a septuagésima 
segunda linha em 20,22m e azimute 98°25'02", a septuagésima terceira linha em 7,22m 
e azimute 104°17'16", a septuagésima quarta linha em 5,36m e azimute 111°14'14", a 
septuagésima quinta linha em 6,86m e azimute 118°55'59", a septuagésima sexta linha 
em 3,95m e azimute 126°22'47", a septuagésima sétima linha em 2,17m e azimute 
140°33'09", às 77 linhas com as terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao Sul, em 29 
linhas irregulares somando um total de 568,23m, a primeira linha em 19,50m e azimute 
270°36'17", a segunda linha em 61,90m e azimute 280°45'21", a terceira linha em 8,95m 
e azimute 306°57'17", a quarta linha em 8,33m e azimute 27°08'39", a quinta linha em 
10,65m e azimute 293°32'42", a sexta linha em 4,61m e azimute 287°40'21", a sétima 
linha em 3,87m e azimute 239°55'31", a oitava linha em 24,07m e azimute 260°07'08", 
a nona linha em 11,78m e azimute 285°33'23", a décima linha em 13,04m e azimute 



 

 

258°16'05", a décima primeira linha em 20,49m e azimute 290°06'58", a décima terceira 
linha em 22,86m e azimute 337°17'49", a décima quarta linha em 48,47m e azimute 
16°54'01", a décima quinta linha em 53,88m e azimute 71°03'09", a décima sexta linha 
em 26,62m e azimute 113°09'43", a décima sétima linha em 33,34m e azimute 
147°21'21", a décima oitava linha em 29,46m e azimute 69°40'06", a décima nona linha 
em 9,24m e azimute 69°40'06", a vigésima linha em 26,11m e azimute 0°14'45", a 
vigésima primeira linha em 10,24m e azimute 0°14'45", a vigésima segunda linha em 
31,21m e azimute 47°38'39", a vigésima terceira linha em 12,20m e azimute 274°34'42", 
a vigésima quarta linha em 12,58m e azimute 274°34'42", a vigésima quinta linha em 
18,78m e azimute 291°42'36", a vigésima sexta em 10,34m e azimute 260°09'46", a 
vigésima sétima em 4,99m e azimute 260°09'46", a vigésima oitava linha em 17,24m e 
azimute 273°43'40", a vigésima nona linha em 13,47m e azimute 253°01'26", as 29 
linhas com a Barragem do Pinhal, Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em linha reta em 
10,00m e azimute 333°15'59" em terras da Área Remanescente - Matrícula n° 11.844. 
Faz frente ao Norte (Lote 44), em 7 linhas irregulares somando um total de 36,16m, a 
primeira linha em 2,18m e azimute 121°07'40", a segunda linha em 3,18m e azimute 
109°22'55", a terceira linha em 2,69m e azimute 88°12'16", a quarta linha em 6,74m e 
azimute 69°29'25", a quinta linha em 3,51m e azimute 58°47'48", a sexta linha em 8,33m 
e azimute 46°06'34", a sétima linha em 9,53m e azimute 36°03'24", às 7 linhas com as 
terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao Sul, em 4 linhas irregulares somando um 
total de 62,59m, ea primeira linha em 20,65m e azimute 201°50'21", a segunda linha em 
4,93m e azimute 226°05'04", a terceira linha em 10,17m e azimute 251°23'19", a quarta 
linha em 26,84m e azimute 291°23'38", as 4 linhas com a Barragem do Pinhal, Livro n° 
2; lado esquerdo ao Oeste, em linha reta em 15,22m e azimute 43°13'27", com o lado 
ímpar da Rua Irregular N°11, e lado direto ao Leste, em linha reta em 12,69m e azimute 
146°40'31" em terras da Área Remanescente - Matrícula n° 5,852. Faz frente ao Norte 
(Lote 97), em 6 linhas irregulares somando um total de 17,58m, a primeira linha em 
0,72m e azimute 110°38'35", a segunda linha em 3,00m e azimute 90°07'48", a terceira 
linha em 1,93m e azimute 74°49'52", a quarta linha em 3,42m e azimute 66°39'03", a 
quinta linha em 2,46m e azimute 54°15'54", a sexta linha em 6,05m e azimute 41°21'29", 
às 6 linhas com as terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao Sul, em 2 linhas 
irregulares somando um total de 37,10m, a primeira linha em 21,96m e azimute 
226°43'08", a segunda linha em 15,14m e azimute 288°37'31", as 2 linhas com a 
Barragem do Pinhal, Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em 15,05m e azimute 
27°20'23", com a Área Remanescente (M.I. 5.852), e lado direto ao Leste, em 13,84m e 
azimute 140°46'47", com a Área Remanescente (M.I. 5.852). Faz frente ao Norte (Lotes 
73, 87 e 100), em 6,13m e azimute 122°49'05", com a Área Remanescente (M.I. 5.852), 
Livro n° 2; fundos, ao Sul, em 44,10m e azimute 319°37'43", com a Área Remanescente 
(Matrícula 5.852), Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em 4 linhas irregulares somando 
um total de 54,27m, a primeira linha em 13,62m e azimute 31°19'53", a segunda linha 
em 16,00m e azimute 31°19'53", a terceira linha em 0,37m e azimute 134°52'26", a 
quarta linha em 24,28m e azimute 29°34'51", as 4 linhas com lado ímpar da Rua Irregular 
N°12, e lado direto ao Leste, em 2 linhas irregulares somando um total de 80,24m, a 
primeira linha em 35,98m e azimute 170°01'07", a segunda linha em 5,51m e azimute 
181°18'06", a terceira linha em 22,26m e azimute 181°18'06", a quarta linha em 16,49m 
e azimute 216°39'31", as 2 linhas com a Barragem do Pinhal. Faz frente ao Norte (Lote 
74), em 13 linhas irregulares somando um total de 75,90m, a primeira linha em 4,35m e 
azimute 114°40'01", a segunda linha em 7,95m e azimute 123°15'25", a terceira linha 
em 6,37m e azimute 131°49'08", a quarta linha em 12,63m e azimute 136°51'36", a 
quinta linha em 3,34m e azimute 116°12'34", a sexta linha em 3,05m e azimute 
79°36'33", a sétima linha em 3,52m e azimute 58°36'20", a oitava linha em 2,81m e 



 

 

azimute 38°16'42", a nona linha em 2,91m e azimute 19°12'24", a décima linha em 
7,03m e azimute 04°53'30", a décima primeira linha em 8,60m e azimute 347°09'04", a 
décima segunda linha em 4,62m e azimute 356°43'24", a décima terceira linha em 8,72m 
e azimute 04°12'38", às 13 linhas com as terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao 
Sul, em 3 linhas irregulares somando um total de 60,17m, a primeira linha em 24,05m e 
azimute 263°10'43", a segunda linha em 17,04m e azimute 350°33'11", a terceira linha 
em 19,08m e azimute 324°22'12", as 3 linhas com a Barragem do Pinhal, Livro n° 2; 
lado esquerdo ao Oeste, em 7,88m e azimute 17°11'54", com a Área Remanescente 
(Matrícula 5.852), e lado direto ao Leste, em 3 linhas irregulares somando um total de 
60,62m, a primeira linha em 18,69m e azimute 138°24'12", a segunda linha em 22,65m 
e azimute 179°25'51", a terceira linha em 19,28m e azimute 218°02'19", as 3 linhas com 
a Barragem do Pinhal. Faz frente ao Norte (Lote 75 e 76), em 8 linhas irregulares 
somando um total de 57,27m, a primeira linha em 3,78m e azimute 132°19'28", a 
segunda linha em 5,90m e azimute 125°53'35", a terceira linha em 7,47m e azimute 
132°00'51", a quarta linha em 5,84m e azimute 140°44'10", a quinta linha em 4,24m e 
azimute 123°44'14", a sexta linha em 11,46m e azimute 106°15'57", a sétima linha em 
8,02m e azimute 94°26'35", a oitava linha em 10,56m e azimute 91°09'47", às 8 linhas 
com as terras do proprietário, Livro n° 2; fundos, ao Sul, em 8 linhas irregulares somando 
um total de 134,56m, a primeira linha em 32,67m e azimute 265°31'34", a segunda linha 
em 0,81m e azimute 234°17'10", a terceira linha em 16,54m e azimute 234°17'10", a 
quarta linha em 18,94m e azimute 296°06'04", a quinta linha em 13,37m e azimute 
21°09'05", a sexta linha em 21,70m e azimute 94°05'15", a sétima linha em 26,72m e 
azimute 343°53'49", a oitava linha em 4,62m e azimute 301°56'53", as 8 linhas com a 
Barragem do Pinhal, Livro n° 2; lado esquerdo ao Oeste, em 6,05m e azimute 42°59'39", 
com a Matrícula 23.763 (Sérgio Campestrini, Eliana Gumz Campestrini, Rubens 
Ferdinando Buzzarella e Isabel Rosa Campestrini), e lado direto ao Leste, em 18,05m e 
azimute 197°41'31", com a Área Remanescente (Matrícula 5.852). 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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