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AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA
MUNICIPAL JOSÉ RUBIN FILHO, com area

construida de 120,60m2, e pé direito de 3,00m,
constituidas das seguintes dependencias:1 sala
de aula, circulação, Escada,sanitario masculino

e sanitario feminino.O prédio é estruturado
compilares e vigas em concreto armado e

paredes de alvenaria de tijolo furados: o forro é
a propria laje do tipo pré moldado: cobertura

em telhas de fibrocimento, c/estrutura de
madeira: portas externas em madeira maciça,

de abrir, todas janelas são de ferro, do tipo
basculante: na sala de aula, opiso é de tacos de
madeira e nas demais dependencias, o piso é
de ceramica: as paredes internas e externas,
bem como os forros são rebocados e pintados

com tinta acrilic

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 06/10/2010
(Baixado em 14/05/2018)

ARMAZEM - COMUNITÁRIO DO SOBRADO -
Prédio de alvenaria, tipo galpão, com area
construida de 800,oo m2, executado em

estrutura metalica e fechamento das paredes
com tijolos furados a vista constituido de um
salão para deposito e um banheiro, coberto
com telhas de aluminio, sem forro, com piso
cimentado e esquadrias externas de ferro.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 31/12/1999

Area de terra rural superficial de 100,00m2, (
Cem metrosQuadrado), situado na localidade

de Encruzilhada, neste municipio, com as
seguintes dimensões e confrontações:ao

NORTE, na extensão de 10,00 m com terras de
Roque Antonio Esperidião, ao SUL na extensão

de 10,00m com terras de Roque Antonio
Esperidião , ao LESTE na extensão de 10,00 m

com terras de Roque Antonio Esperidião, ao
OESTE, na extensão de 10,00m com terras de
Roque Antonio Esperidião. Todos os angulos
internos são retos- Destina se a instalaçaõ do
reservatorio no. 1 do Abastecimento de agua
da localização de caçador.MATRICULA Nº

14.058

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 28/06/2002

BANHEIRO DE GADO Um banheiro tipo
imersao c/18,40m2 de area de alvenaria,

c/telha de fibrocimento acompanha um balança
para pesagem de gado (MATRICULA Nº

17346-PAT. Nº 12550).

Próprio SECRETARIA DA AGRICULTURA IND.E COMERCIO HORTO FLORESTAL HORTO FLORESTAL 02/01/1996

BANHEIRO DE GADO Um banheiro tipo
imersao c/18,40m2 de area de alvenaria c/telha

de fibrocimento.
Próprio SECRETARIA DA AGRICULTURA IND.E COMERCIO BANHEIRO DE GADO (PASSINHOS) BANHEIRO DE GADO (PASSINHOS) 02/01/1996



BANHEIRO PÚBLICO, Um predio de alvenaria,
c/12m2 de area, contendo duas janelas na

frente, cobertura c/telhas, localizado na rua XV
de Novembro, Bairro Limeira..AV 1/11.642,

conforme o Processo nº 010/2008.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

CENTRO COMUNITÁRIO MAE RAINHA -
Predio de alvenaria com area construida de
144,32m2, excecutados com tijolos de seis

furos, constituido de um salão, uma cozinha, e
sanitarios masculino e feminino, coberto com

telhas de fibrocimento, sem forro, piso
cimentado, esquadrias externas de ferro,

paredes de tijolo a vista pintadas internas e
externamente.(AV.2/10.158-MATRICULA

Nº10.158-PAT. Nº 4193).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 31/12/1999

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, situado na
Av. Integração, quadra 97, lote 01, no Bairro

Integração, emplacado com o Nº 2600; prédio
em alvenaria com area construída de

584,35m2. As alvenarias são de tijolo de barro
cozido, de 6 furos, assentados a chato, com

pilares e vigas em concreto armado. As lajes de
piso e forro, executados em concreto

pré-moldado. A cobertura em é de telhas de
concreto, com estrutura de madeira de lei.As
janelas de ferro, tipo basculante. As portas
externas são de ferro, de abrir, e as portas
internas são semi-ocas, em compensado de

pinho. Em todas as dependencias o piso é em
ceramica. Prédio averbado na matricula 9645,

conforme o Processo nº 010/2008. R$
449.284,00. Foi incorporado no dia 10/02/2012
uma ampliação de 36,66m2(trinta e seis metros

e sessenta e seis decimetros
quadrados)ampliação 1; e em 46,50m2

(quarenta sie metros e cinquenta decimetros
quadrados), ampliação 2, ambas cobertas com

telhas de concreto, totalizando 83,16m2, e
encontram-se em condições de uso. R$

69.956,50 AV.4/9.645 25 de julho de 2011. Foi
incorporado no dia 30/10/2013 Um abrigo

aberto com estrutura de concreto armado, com
93,46m2 (Noventa e três metros e quarenta e
seis decimetros quadrados) sem forro, coberto

com telhas de concreto, anexo ao Centro
Municipal de Saúde.R$ 14.762,33 AV.5/9.645

10 de junho de 2013 anexo.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 06/11/2008

CENTRO SOCIAL SAO FRANCISCO DE ASSIS
Um predio de alvenaria, cobertura c/telha de
fibrocimento c/130,56m2 de area, contendo

uma portas e duas janelas.
Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CENTRO COM. SÃO FRANCISCO DE ASSIS CENTRO COM. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 02/01/1996

DEPOSITOS DE COUROS Com 15,21m2
(quinze metros e vinte e um decimetros

quadrados) de area construida, em alvenaria,
com estrutura de concreto armado, sem forro,
cobertura com telhas de fibrocimento e pios

ceramico e pé direito de 2,80m.(MATRICULA
Nº 17346-PAT. Nº 12550).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/04/2014



EXISTENTE: 168,08 m2 R$ 72,72A
CONSTRUIR: 41,36 m2 R$ 33.938,00 TOTAL:

209,44 m2 R$ 34.010,72 Um Predio de
alvenaria de tijolos,com area construida num

total de 209,44 m2, coberta com telhas de
fibrocimento, com parte de forro de madeira e

parte em laje pre-fabricada, constituida de
duas salas de aula, uma cozinha, um deposito,

uma secretaria, um refeitorio, um sanitario
masculino, um sanitario feminino, e uma area

aberta.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUND.MANOEL DA NOBREGA E.M.DE ENS. FUND.MANOEL DA NOBREGA 02/01/1996

EXISTENTE: 167,04 m2 R$ 72,72 A
CONSTRUIR: 80,91 m2 R$ 35.705,00 TOTAL

247,95 m2 R$ 35.777,72 Um Predio de
alvenaria de tijolos,com area construida num

total de 247,95 m2, coberta com telhas de
fibrocimento, com parte de forro de madeira e

parte em laje pre fabricada, constituida de
duas salas de aula, uma sala de aula para

pre-Escolar, uma cozinha, um deposito, um
refeitorio, uma Secretaria, um sanitario

masculino, um sanitario feminino e uma area
aberta. AV. 2/12.774, conforme o processo nº

010/2008.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUND. S.THOMAZ DE AQUINO. E.M.DE ENS. FUND. S.THOMAZ DE AQUINO. 02/01/1996

Fração de terra, sem benfeitorias, com a area
superficial de 18.400,00(Dezoito mil e

quatrocentos metros quadrados), situada neste
municipio de Pinhal Grande no lugar

denominado Gringuinha, com as seguintes
dimensões e confrontações: NORTE e OESTE

com area pertencente a Roque José dos
Santos,numa extensão de 328,00 metros; ao
SUL, com terras pertencentes a Francisco

Braulino dos Santos, numa extensão de 145,00
metros, formando um angulo interno de 50o

com o lado oeste e ao LESTE com terras
pertencentes a Carlos Leal, numa extensão de
261,00 metros, formando um angulo 25o 37'
com o lado norte, destina se a construção de
um trecho de estrada ligando a estrada geral

da Gringuinha a Linha Limeira.MATRICULA Nº
12.29

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 20/07/2004



Fração de terras rurais, c/area superficial de
2.408,20 m2, ( dois mil, quatrocentos e oito

metros e vinte decimetros quadrados), situada
na localidade de Encruzilhada, no municipio de

Pinhal Grande, localiza-se a 67,00 metros do
entroncamento das estradas que ligam as
comunidades de Cerro Azul e Linha Nossa

Senhora Aparecida á cidade de Pinhal Grande,
com as seguintes dimensões e confrontações

atuais: AO NORTE, formando um angulo
interno de 78o 20' com a afce leste, confonta
com terras de Pio Scapin e Lourenço Scapin,

na extensão de 57,80 metros; AO OESTE,
formando um angulo interno de 90o com a face

norte, confronta com terras de Pio Scapin e
Lourenço Scapin, na extensão de 38,00 metros,
AO SUL, formando um angulo 90º com a face
Oeste, confronta com terras de Novembrino

Lago, na extensão de 50,00 metros;e a LESTE,
formando um angulo interno de 101º40' com a

face sul, confronta com a estrada que liga a
localidade de Encruzilhada á cidade de Pinhal
Grande, na extensão de 38,80 metros. Registro
anterior Matricula nº 12.279, lv.2-RG, de 14 de
junho de 2004, deste Oficio. R.1/12.284 28 de
junho de 2004 DESAPROPRIAÇAO: R.1/12.284

28 de junho de 2004.Imóvel destinado a
construção de uma Quadra poliesportiva,

declarada de utilidade pública cfe Decreto nº
1033, de 28/04/2004. FOI AVERBADO

CONFORME AV.3/12.284 01 de novembro de
2013.Construção, que sobre o terreno objeto
desta Matricula encontra se edificada e em

condições de uso desde o ano de 2005, UMA
QUADRA POLIESPORTIVA, com 585,31m2

(Quinhentos e oitenta e cinco metros e trinta e
um decimetros quadrados) de area construida
com piso de concreto alisado. Valor Venal R$

45.000,00.PAT. Nº 11410.(Quadra
Poliesportiva).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/07/2004



Fração de terras rurais, com area superficial
de 15.000,00 m2 (Quinze mil metros

quadrados), situada no local denominado
Gringuinha, neste município, na estrada que
liga Arroio da Sétima á Pinhal Grande,com as

seguintes dimensões e confrontações: ao
NORTE, formando um angulo interno de 90o.

com a face oeste, confronta com terras de Luiz
Adelar Dias Pereira, na extensão de 74,00
metros; ao LESTE, formando um angulo

interno de 129o. com a face norte, confronta,
em linha sinuosa, com a estrada que liga Arroio

da Sétima á Pinhal Grande, na extensão de
145,00 metros; ao SUL, formando um angulo
interno de 100o. com a face leste, confronta
com terras de Luiz Adelar Dias Perreira e

terras de Pinhal Municipal de Pinhal Grande,
onde funciona Escola Municipal D. Pedro II,
numa extensão de 133,50 metros; ao OESTE,
formando um angulo interno de 90o.40'com a
face sul, confronta com terras de Luiz Adelar

Dias Pereira, numa extensão de 114,60 metros,
MATRICULA Nº 10.661-LV. 02, REGISTRO

GERAL, NOS TERMOS DO DECRETO Nº 637
DE 13 DE ABRIL DE 1999 E LEI MUNICIPAL
Nº 600 DE 13 DE ABRIL DE 1999 E LAUDO

TECNICO DE AVALIAÇÃO Nº 009/99-dESTINA
SE A CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE

FUTEBOL E UMA QUADRA DE ESPORTES.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 18/06/1999

IMÓVEL -Lote Urbano nº 02, que lhe são
própios, situado na quadra 97 do bairro
integração, na cidade de Pinhal Grande,

formada pela avenida integração, rua 20 de
março, uma rua sem denominaçãoe rua Prof.
Affonso P. de Barcellos, de forma irregular,

com area superficial de 6.920,00m2 (Seis mil,
novecentos e vinte metros quadrados),

localziado na esquina formada pela avenida
integração, lado par e rua Prof. Affonso P. de

Barcellos, lado impar, com as seguintes
dimensões e confrontações: ao NORTE ,

formando um angulo interno de 88º 50' com a
face oeste, confronta com a avenida

integração, na extensão de 77, 10m; a LESTE,
formando um angulo interno de 90º com a face

norte, segue na direção sul na extensão de
40,50m, dobrando dai para leste com um

angulo interno de 270º na extensão de 47,00 m
em confrontação com o lote nº 01, dobrando

dai para sul com um angulo interno de 92º20',
na extensão de 31,50m, em confrontação com a
rua 20 de março ; ao SUL, formando um angulo

interno de 87º40'com a afce leste, confronta
com a rua sem denominação, na extensão de
122,10m; e a OESTE, formando um angulo
interno de 91º10' com a face sul, confronta
com a rua Prof. Affonso P. de Barcellos, na

extensão de 72,00m. Reg. ANterior R.1/9645
MATRICULA Nº 16386, ONDE ESTA O

PRÉDIO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 15/08/2016



IMÓVEL Lote Urbano nº 01, sem construções,
situado na quadra 97 do Bairro Integração,na

cidade de Pinhal Grande, formada pela avenida
Integração, rua 20 de março, rua sem
denominação e rua Prof. Affonso P. de

Barcellos, de forma irregular, com a area
superficial de 1863,00 m2, (Um mil, oitocentos
e sessenta e três metros quadrados), localizado
na esquina formada pela avenida integração e
rua 20 de março, lado par, com as seguintes

dimensões e confrontações: ao NORTE,
formando um angulo interno de 90º , com a

face oeste, confronta com a avenida
integração, na extensão de 45,00m; a LESTE,
formando um angulo interno de 92º 20' com a
face norte, confronta com a rua 20 de março,
na extensão de 40,50m; ao SUL, formando um

angulo interno de 87º40' coma face leste,
confronta com o lote nº 02, na extensão de
47,00m, e a OESTE, formando um angulo

interno de 90º com a afce sul, confronta com o
lote nº 2, na extensão de 40,50m. Reg. Ant.

R1/9645 de 30 de dezembro de 1994.
MATRICULA Nº 16385, onde esta localizado
um PRÉDIO ESCOLAR INFANTIL, PAT. Nº

12059

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 15/08/2016

IMÓVEL: Terreno Urbano nº 01, que lhe é
proprio, situado na quadra 59, do bairro
integração, na cidade de Pinhal Grande,

quadra esta incompleta formada pela rua 20 de
março, rua sem denominação e terras de valter
José Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria e

Lourdes Rubin, de forma irregular, com a area
superficial de 33.951,25m2 (trinta e três mil,
novecentos e cinquenta e um metros e vinte e

cinco decimetros quadrados), localizado na
esquina da rua 20 de março com uma rua sem

denominação, lado par ambas, com as
seguintes dimensões e confrontações; ao
NORTE formando um angulo interno de

87º40'com a afce oeste, confronta com a rua
Prof. Affonso P. de Barcellos, na extensão de

14,00m e com rua sem denominação, na
extensão de 122,10m, a LESTE, formando um

angulo interno de 92º20' com a face norte,
confronta com a rua 20 de março, na extensão

de 248,25m; ao SUL, formando um angulo
interno de 90º com a afce leste, confronta com
terras de Vlater José Rubin, Flavio Franbciso
Rubin e Maria de Lourde Rubin, na extensão
de 136,00; e a OESTE, formando um angulo
interno de 90º com a face sul, confronta com
terras de Valter José Rubin, Flavio Francisoc
Rubin e Maria de Lourdes Rubin, na extensão

de 251,00m. Reg. Anterior
R.1/9645.MATRICULA Nº16390 ONDE ESTA

VESTIARIO E SANITÁRIOS DO ESTÁDIO
MUNICIPAL

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 15/08/2016



L0TE URBANO N0. 08 (Oito), sem construções,
situado na quadra no. 107 do Bairro São José
do Pinhal Grande, cidade de Pinhal Grande,

quadra esta incompleta, formada por duas ruas
sem denominação, terras de Valentin Luiz
Cocco e Avenida Integração, localizado na
Avenida Integração, lado impar, disntando

51,90 metros da esquina com a rua sem
denominação, lado par, com a area superficial

de 589,50m2, (Quinhentos e oitenta nove
metros e ciqnuenta decimetros quadrado), com

as seguintes dimensões e confrontações : ao
SUL, formando um angulo interno de 90 º com

a afce oeste, confronta com a avenida
integração , lado impar, na extensão de 12,00

metros e, formando ai um angulo interno
de173º, confronta ainda com a Avenida,

Integração lado impar, na extensão
5,40metros; a LESTE, formando um angulo

interno de 91045'com a face sul, confronta com
o lote nº9, na extensão de 36,20 metros; ao

NORTE , formando un angulo interno 89015'
com a face leste confronta com terras de

Valentin Luiz Cocco , na extensão de 36,20
metros; ao NORTE , formando um angulo

interno 89015' com a face leste confronta com
terras de Valentin Luiz Cocco, na extensão de
15,50 metros, e a OESTE formando um angulo
interno de 96o com a face norte, confronta com

o lote nº 7 na extensão de 35,00 metros.
MATRICULA 12.618.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 01/03/2006
(Baixado em 01/07/2019)

LOTE Nº 01, Urbano, com area sperficial de
631,20m2 (Seiscentos e trinta e um metros e

vinte decimetros quadrados), situado na
quadra nº 120 do Bairro Integração, cidade de

Pinhal Grande, quadra esta incompleta,
formada pela avenida integração , rua do

engenho, uma rua projetada e area
remanescente da fração de terras denominada

gleba nº3, de propriedade de Valter José
Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria de

Lourdes Rubin. Localiza se na Avenida
Integração, lado impar, na esquina formada

pela Avenida Integração,lado impar, com uma
rua projetada, lado impar, com as seguintes

dimensões e confrontações:ao NORTE,
formando um angulo interno de 81º25' com a

face oeste, confronta se com a area
remanescente da fração de terras denominada

Gleba nº 3 de propriedade de Valter José
Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria Lourdes
Rubin, na extensão de 21,25 metros; a LESTE,
formando um angulo interno de 88º 19' com
face norte, confronta se com o lote nº 2 da

quadra 120 deste fracionamento, na extensão
de 35,00 metros, ao SUL, formando um angulo
interno de 90º48'com a afce leste, confronta se

com a Avenida Integração, lado impar, na
extensão de 15,00 metros, a OESTE, formando
um angulo interno de 99º 28' com a face sul,

confronta se com uma rua projetada, lado
impar, na extensão de 35,00 metros.

MATRICULA 12.670

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006
(Baixado em 01/07/2019)



LOTE Nº 02, Urbano, com area superficial de
565,90 m2 (Quinhentos e sessenta e cinco
metros e noventa decimentors quadrados),

situado na quadra nro Integração, cidade de
Pinhal Grande, quadra esta incompleta,

formada pela Avenida Integração, Rua do
Engenho, uma ruas projetada e area
remanenscente da fração de terras

denominada gleba nº 3, de propriedade de
Valter José Rubin, FLavio Francisco Rubin e

Maria de Lurdes Rubin. Localiza-se na Avenida
Integração, lado impar distante de 15,00
metros da esquina formada pela avenida

integração, lado impar, com uma rua
projetada, lado impar com as seguintes
dimensões e confrontações: ao NORTE,

formando um angulo interno de 88º30' com a
face oeste, confronta se com a area

remanescente da fração de terras denominada
Gleba nº 3 da propriedade de Valter José

Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria Lourdes
Rubin, na extensão de 17,35metros, a LESTE,
formando um angulo interno de 87º49', com a

face norte, confronta se com o lote nº 3 da
quadrea 120 deste fracionamento, na extensão
de 35,00 metros; ao SUL, formando um angulo
interno de 92º15' com a face leste, confronta
se com a Avenida Integração , lado Impar na

extensão de 15,00 metros, a OESTE, formando
um nagulo interno de 91º26' com a afce sul,

confornta se com o lote nº 1 da quadra nº 120
deste fracionamento, na extensão de 35,00

metros, MATRICULA 12671

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006
(Baixado em 01/07/2019)



LOTE Nº 03, urbano, com area superficial de
580,00m2 (Quinhentos e oitenta metros
quadrados), situado na quadra nº 120 do

Bairro Integração, cidade de Pinhal Grande,
quadra esta incompleta, formada pela Avenida

Integração, Rua do Engenho, uma rua
projetada e area remanescente da fração de

terras denominada gleba nº 3 , de propriedade
de Valter José Rubin, Flavio Franscico Rubin e

Maria de Lourdes Rubin. Localiza -se na
Avenida Integração, lado impar, distante de
30,00 metros da da esquina formada pela

Avenida Integração, lado impar, com uma rua
projetada, lado impar, com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,

formando um angulo interno de87º58' com a
face oeste, confronta se com a area
remanescente da fração gleba 3, de

propriedade de Valter José Rubin, Flavio
Francisco Rubin e Maria Lourdes Rubin, na

extensão de 18,20 metros, a LESTE, formando
um angulo interno de 87º20' com a face norte,
confronta se com o lote nº 4 da quadra nº 120

deste fracionamento, na extensão de 35,00
metros, ao SUL, formando um angulo interno
de 92º30' com a face leste, confronta se com

avenida integração, lado impar, na extensão de
15,00 metros; a OESTE, formando um angulo
interno de 92º12' com a face sul, confronta se

com o lote nº 2 da quadra nº 120 deste
fracionamento, na extensão de 35,00 metros.

MATRICULA 12672.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006
(Baixado em 01/07/2019)



LOTE Nº 07, urbano, com area superficial de
502,10m2 (Quinhentos e dois metros e dez

decimetros quadrados), situado na quadra nº
120 do Bairro Integração, cidade de Pinhal

Grande, quadra esta incompleta, formada pela
Avenida Integração, Rua do Engenho, uma rua

projetada e area remanescente da fração de
terras denominada glebanº3, de proprieddae

de Valter José Rubin, Flavio Franscisco Rubin e
Maria de Lourdes Rubin.Localiza se na Avenida

Integração, lado impar, distante de 90,00
metros da esquina formada pela Avenida

integração, lado impar, com uma rua
projetada, lado impar, com as seguintes
dimensões e confrontações: ao NORTE,

formando um angulo interno de 91º50' com a
face oeste, confronta se com area

remanescente da fração de terras denominada
gleba nº 3 , de propriedade de Valter José

Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria Lourdes
de Rubin, na extensão de 13,75 metros, a

LESTE, formando um nagulo interno de 90º20'
com a face norte, confronta se com o lote nº8

da quadra 120 deste fracionamento, na
extensão de 35,00 metros; ao SUL, formando
um angulo interno de 80º05'com a face leste,

confronta se na Avenida Integração, lado impar
na exyensão de 15,00 metros, a OESTE,

formando um angulo interno de 88º45', com
face sul, confronta se com o lote nº 6 da
quadra nº 120 deste fracionamento, na
extensão de 35,00 metros. MATRICULA

12.664.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006



LOTE Nº 08, urbano, com area superficialde
498,30m2,(quatrocentos e noventa e oito

metros e trinta decimetros quadrados), situado
na quadra nº 120 do bairro Integraçã, cidade

de Pinhal Grande, quadra esta incompleta,
formada pela Avenida Integração, Rua do

Engenho, uma rua projetada e area
remanescente da fração de terras denominada

gleba nº3, da propriedade de Valter José
Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria de

Lurdes Rubin. Localiza se na Avenida
Integração, lado impar, distante de 105,00
metros da esquina formada pela Avenida

Integração, lado impar, com uma rua
projetada, lado impar, com as seguintes
dimensões e confrontações. Ao NORTE,

formando um angulo interno de 91º05'com a
face oeste, confronta-se com a area

remanescente da fração de terras denominada
gleba nº 3, de propriedade de Valter José

Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria Lourdes
Rubin, na extensão de 13,50 metros; a LESTE ,
formando um angulo interno de 91º20' com a

face norte, confronta se com o lote nº 9 da
quadra nº 120 deste fracionamento, na

extensão de 35,00 metros, ao SUL< formando
um angulo interno de 88º30' com a face leste,

confronta se com avenidaintegração, lado
impar, na extensão de 15,00 metros,a OESTE,
formando um angulo interno de 88º05' com a

face sul, confronta se com o lote nº 7 da
quadra nº 120 deste fracionamento, na

extensão de 35,00 metros. MATRICULA 12.667

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006



LOTE Nº 09, urbano, com area superficial de
510,90m2, (Quinhentos e dez metros e noventa

decimetro quadrados), situado na quadra nº
120 do Bairro Integração, cidade de Pinhal

Grande, quadra esta incompleta, formada pela
Avenida Integração, Rua do Engenho, uma rua

projetada e area remanescente da fração de
terras denominada gleba nº 3 , de propriedade

de Valter Rubin, Flavio Francsico Rubin e
Maria de Lourdes Rubin.Localiza se na Avenida

Integração, lado impar, distante de 120,00
metros da esquina formada pela Avenida

Integração, lado impar, com uma rua
projetada, lado impar, com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,

formando um angulo interno de 91º42' com a
face oeste, confronta se a area remanescente

da fração de terras denominada gleba nº 3 , de
propriedade de Valter José Rubin, Flavio

Francisco Rubin e Maria Lourdes de Rubin, na
extensão de 14,20 metros, a LESTE, formando
um angulo interno de 80º58' com a face norte,
confronta se com o lote nº 10 da quadra nº 120

deste fracionamento, na extensão de 35,00
metros; ao SUL, formando um angulo interno
de 90º com a face leste, confronta se com a

Avenida Integração, lado impar, na extensão de
15,00 metros; a OESTE, formando um angulo
interno de 88º20' com a face sul, confronta se

com o lote nº 8 da quadra nº 120 deste
fracionament, a extensão de 35,00 metros.

MATRICULA 12.678

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006
(Baixado em 01/07/2019)

LOTE Nº 10 (ez), com area superficial de um
mil, quinhentos e setenta e oito metros e

noventa decimetros quadrados ( 1.578,90m2)
situado na cidade de Pinhal Grande, na quadra

nº 100 do bairro integração, formada pela
Avenida Integração, Rua èrico Verrissimo,

terras de Elmir José Garlet e terras de Augusto
Liberalesso, localizado no lado par da Avenida

Integração, a 197,20m da esquina formada
com a rua Erico Verissimo, com as seguintes
dimensões de confrontações: ao NORTE,m

formando m angulo interno de 90º com a face
norte, confronta com a aAvenida Integração,

na extensão de 63,60m; ao SUL, formando um
angulo interno de 88º com a face leste,

confronta com o lote de Augusto Liberalesso,
na extensão de 25,00m; e a OESTE, formando

um angulo interno de 92º com a face sul,
confronta com a area remanescente de Elmir

José Garlet, na extensão de 62,75m.
MATRICULA Nº 15138.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 25/07/2014



LOTE Nº 10 urbano, com area superficial de
521,90m2 (Quinhentos e vinte e um metros e

noventa decimentos quadrado), situado na
quadra nº 120 do Bairro Integração cidade de

Pinhal Grande, quadra esta incompleta ,
formada pela Avenida Integração, Rua do

Engenho, uma rua projetada e area
remanescente da fração de terras denominada

gleba nº 3, de propriedade de Valter José
Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria de

Lourdes Rubin. Localiza se na Avenida
Integração, lado impar, distante de 135,00
metros da esquina formada pela Avenida

Integração, lado impar, com uma rua
projetada, lado impar com as seguintes
dimensões e confrontações: ao NORTE,

formando um angulo interno de 95º com a face
oeste, confronta se com area remanescente da

fração de terras denominada gleba nº 3, de
propriedade de Valter José Rubin, Flavio

Francisco Rubin e Maria de Lourdes Rubin, na
extensão de 15,00 metros.a LESTE, formando
um angulo interno de 85º12'com a face norte,
confronta se com area remanescente da fração

de terras denominada gleba nº 3, de
propriedade de Valter José Rubin, Flavio

Francisco Rubin e Maria de Lourdes Rubin, na
extensão de 35,00 metros, ao SUL, formando
um angulo interno de 94º com a face leste,

confronta se com a Avenida Integração, lado
impar, na extensão de 15,00 metros; a OESTE
formando um angulo interno de 85º48' com a
face sul, confronta se com lote nº 9 da quadra

120, deste fracionamento, na extensão de
35,00 metros.MATRICULA Nº 12.679

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/03/2006



LOTE Nº 2, com area superficial de
5.616,63m2 (Cinco mil e seiscentos e dezesseis

metros e sessenta e três decimetros
quadrados) contida dentro da quadra nº 17 do

Bairro Limeira -Centro, cidade de Pinhal
Grande, quadra esta formada pelas ruas 15 de
novembro, General Osorio, Expedicionário João

Rodrigues e David Dalcin, com as seguintes
dimensões e confrontações atuais: partindo do

ponto "A", situado na esquina formada pela
Rua 15 de novembro, lado impar e Rua General

Osorio, lado par, e formando um angulo
interno de 80o30', segue na direção sul-norte,
face leste, confrontando com a Rua General

Osório, lado par, na extensão de 65,00 metros,
ai forma um angulo interno de 90º40' e segue

na direção leste-oeste, face norte,
confrontando com terreno do EStado do Rio

Grande do Sul, onde está localizado o Colegio
Estadual Rui Barbosa, na extensão de 85,71

metros; ai forma um angulo interno de 270º40'
e segue na direção sul-norte, face leste,

conbfrontando com o terreno do terreno do
Estado do Rio Grande do Sul, onde esta

localizado o Colegio Estadual Rui Barbosa, na
extensão de 35,00 metros; ai forma um angulo

interno de 88º35' e segue na direção
leste-oeste, face norte , confrontando com a

Rua Expedicionário João Rodrigues, lado par,
na extensão de 20,40 metros;ai forma um
angulo interno de 90º e segue na direção

norte-sul, face oeste, confrontando com a Rua
David Dalcin, lado impar, na extensão de 60,00
metros; ai forma um angulo interno de 89º40' e

segue na direção oeste-leste face sul,
confrontando com o terreno da Cooperativa
Triticola Julio de Castilhos na extensão de

50,90 metros; ai forma um angulo interno de
271º15' e segue na direção norte-sul, face

oeste, confrontando com o terreno da
Cooperativa Triticola Julio de Castilhos na

extensão de 39,60 metros; ai forma um angulo
interno de 89º40' e segue na direção

oeste-leste, face sul, confrontandocom a rua XV
de novembro, lado impar, na extensão de 56,00

metros até chegar ao ponto de partida
(ponto"A"), e fechando assim a poligonal.Sobre

este terreno encontra se a Praça Campos
Salles.MATRICULA 13.318

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 11/12/2008



LOTE URBANO No. 09 formado pelos terrenos
foreiros numeros 34 e 35, quadra no. 05,

formada pelas ruas 15 de novembro, barão do
Rio Branco, Expedicionário João Rodrigues e
avenida José Batistella, situado na esquina da
avenida José Batistella, lado par, com a rua XV

de novembro, lado impar, no bairro limeira,
cidade de Pinhal Grande, com a area

superficial de 3.508,40 m2 (Tr~es mil,
quinhentos e oito metros e quarenta

decimetros quadrado), com as seguintes
dimensões e confrontações: ao Norte,

formando um angulo interno de 91o. com a
face oeste, confronta com o lote no. 08, de

Osvaldo Dalcin e com lote no. 10, de Adaleo
Pereira da Silva, na extensão de 65,75m; a
Leste, formando um angulo interno de 93o.
com a face leste, confronta com a rua XV de
novembro, na extensão de 65,75m; a LESTE,
formando um angulo interno de 86o. com a
face norte, confronta com a avenida José

Batistella, na extensão de 52,65m, e a OESTE ,
formando um angulo interno de 90o. com a

face sul, confronta com o lote nº 03 de Odilo
José Cocco e com lote nº 07, Osvaldo Dalcin ,

na extensão de 52,25m.Registro anterior:
R1/8.807, lv.2RG, de 06 de julho de 1992, deste

serviço, MATRICULA 11.642.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 30/11/2001

LOTE URBANO Nº 03 (Três), sem construções,
situado na quadra nº 109 do bairro São José do
Pinhal, cidade de Pinhal Grande, quadra esta

incompleta, formada pela rua sem
denominação, terras e Valentin Luiz Cocc,

terras de Domingo Antonio Barbeiri e Avenida
Integração, localizada na Avenida Integração,

lado par, distando 32,00 metros da esquina
com a rua sem denominação, lado par, com
area superficial de 700,00 m2, (Setecentos

metros quadrado), com as seguintes dimensões
e confrontações: ao NORTE, formando um

angulo interno de 108º40' com a face oeste,
confronta com a Avenida Integração, lado par,

na extensão de 14,00 metros; a LESTE,
formando um angulo interno de 90º com a face
norte, confronta com o lote nº 02,na extensão
de 35,00 metros, ao SUL, formando um angulo
interno de 90o com a face leste, confronta com
terras de Valentin Luiz Cocc, na extensão de

26,00metros, e a OESTE, formando un angulo
interno de 71o20' com a face sul, confronta

com terras de Antonio Domingos Barbieri, na
enstensão de 37,00 metros. MATRICULA

12637

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 01/03/2006



LOTE URBANO Nº 09 (Nove), sem
construções, situado na quadra nº 107 do
Bairro São Josédo Pinhal, cidade de Pinhal

Grande, quadra esta incompleta, formada por
duas ruas sem denominação, terras de

Valentim Luiz Cocco e venida Integração,
localizado na Avenida Integração , lado impar,
distando 34,60 metros da esquinq com a rua

sem denominação , lado par, com a area
superficial de 589,10 m2 (quinhentoa e oitenta

e nove metros e dez decimetros quadrados),
com as seguintes dimensões e confrontações:
ao SUL, formando um angulo interno de 88º

15' com a face oeste, confronta com a Avenida
Integração, lado impar, na extensão de 17,30

metros; a LESTE, formando um aNgulo interno
de 90º com a face sul, confronta com o lote

nº10, na extensão de 36,20 metros, ao NORTE,
formando um angulo interno de 90o com a face

leste confronta com terras de Valentin Luiz
Cocco, na extensão de 15,50 metros; e a

OESTE, formando um nagulo de 91o45' com a
face norte, confronta com o lote nº 08, na
extensão de 36,20 metros. MATRICULA

12.619.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 01/03/2006
(Baixado em 01/07/2019)

LOTE URBANO Nº 10(Dez), sem construções,
situado na quadra nº 107 do Bairro São José do
Pinhal, cidade de Pinhal Grande, quadra esta

incompleta, formada por duas ruassem
denominação, terras de Valentin Luiz Cocco e

Avenida Integração , localizado na Avenida
Integração, lado impar, distando 17,30 metros
da esquina com a rua sem denominação, lado

par, com a area superficial de 593,90 m2
(Quinhentos e noventa três metros e noventa

decimetros quadrados), com as seguintes
dimensões e confrontações: ao SUL, formado
um angulo interno de 90º com a face oeste,
confronta com a Avenida Integração, lado

impar, na extensão de 12,00 metros e,
formando um angulo interno de 176º 30',

confronta ainda com a avenida
Integração,confronta ainda com a Avenida

integração, lado impar, na extensão de
5,30metros, a LESTE, formando um angulo

interno de 90o com a afce sul, confronta com o
lote nº 11, na extensão de 36,00metros, ao
NORTE, formando um angulo interno de

93030' com a face leste confronta com terras
de Valentin Luiz Cocco, na extensão de 15,50

metros, e a OESTE, formando um angulo
interno de 90o com a face norte, confronta com

o lote nº 9, na extensão de 36,20metros.
MATRICULA 12.620

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 01/03/2006



LOTE URBANO Nº 11(Onze), sem construções,
situado na quadra 107 do Bairro São José do

Pinhal, Pinhal Grande, quadra esta incompleta,
formada por duas ruas sem denominação,
terras de Valentim Luiz Cocco e Avenida

Integração, localizado na esquina formada pela
Avenida Integração, lado impar, e uma rua sem
denominação , lado par, com area superficial

de 613,70m2 (Seiscentos e treze metros e
setenta decimetros quadrados), com as

seguintes dimensões e confrontações: ao SUL,
formando um angulo interno de 90º com a face
oeste, confronta com avenida integração, lado
impar, na extensão de 17,30 metros; a LESTE,
formando um angulo interno de 90º com a face
sul, confronta com uma rua sem denominação,

lado par, na extensão de 35,00 metros, ao
NORTE formnando um angulo interno de

90o30' com a face leste, confronta com terras
de Valentin Luiz Cocco, na extensão de 17,30

metros; e a OESTE, formando um angulo
interno de 86o30' com a afce nortem,

confronta com o lote nº 10, na extensão de
36,00metros. MATRICULA 12621.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 01/03/2006

LOTE URBANO Nº8 (Oito), com area
superficial de 525,00m2 (quinhentos e vinte
cinco metros quadrados), situado no Bairro

Integração, cidade de Pinhal Grande, quadra
nº 91, formada pela avenida integração, Rua do
Engenho, area remanescente de Amabile Maria

Cocco Rubin e terras de Valter José Rubin,
Flavio Francisco Rubin e Maria de Lourdes

Rubin, localizado na Avenida Integração, lado
par, distando 105,00 metros da esquina com a
Rua do Engenho, lado par, com as seguintes

dimensões e confrontações: ao NORTE, com a
Avenida IntegraçãO, na extensão de 15,00

metros; a LESTE, com o Lote nº7, na extensão
de 35,00 metros; ao SUL, com area

remanescente de Amabile Maria Cocco Rubin,
na extensão de 15,00 metros; e a OESTE com
terras de Valter José Rubin, Flavio Francisco
Rubin e Maria de Lourdes Rubin na extensão

de 35,00 metros. Todos os angulos internos são
retos. MATRICULA 12.724

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 03/04/2006



LOTE URBANONº7 (Sete), com area
superficial de 525,00m2(Quinhentos e vinte e

cinco metros quadrados)situado no Bairro
Integração, cidade de Pinhal Grande, quadra
nº 91, formada pela Avenida Integração, Rua
do Engenho, area remaescente de Amabile
Maria Cocco Rubin e terras de Valter José
Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria de

Lourdes Rubin, localizado na Avenida
Integração, lado par, distando 90,00 metros da
esquina, com a Rua do Engenho,,lado par, com

as seguintes dimensões e confrontações: ao
NORTE, com a avenida Integração, na

extensão de 15,00metros; a LESTE com o lote
nº 6, na extensaõ de 35,00 metros; ao SUL com

area remanescente de Amabile Maria Cocco
Rubin, na extensão de 15,00 metros; e a

OESTE, com o lote nº 8, na extensão de 35,00
metros. Todos os angulos internos são retos.

MATRICULA 12.723

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 03/04/2006

Lote Urbano nº 01 (UM), de uso público,
inaliavel, com area superficial de 1.941,55m2
(um mil novecentos e quarenta e um metros e

cinquenta e cinco decimetros
quadrados)situado na Quadra nº 127, quadra

esta incompleta formada pela rua Alberto
Pasqualini, trecho parcial da rua "X", terras de
Leopoldo R. A. Piovesan e Cia Ltda e terras de

Arceli Vicente Faccin, no bairro Limeira ,
cidade de Pinhal Grande, localizada na rua

Alberto Pasqualini, lado par, distante de
100,95 metros da esquina formada pela rua
Alberto Pasqualini, lado par, com a Avenida

Integração, lado impar, com as seguintes
dimensões e confronta~ções: ao NORTE,

formando um angulo interno de 85º com a afce
oeste, confronta se com prolongamento da rua
Alberto Pasqualini , lado par, na extensão de
26,90 metros; a LESTE, formando um angulo

interno de 113º22" com a face norte, confronta
se com a terras de Arceli Vicente Faccin, na
extensão de 59,00 metros; ao SUL, formando
um angulo interno de 95º30" com a face leste,

confronta se com terras de Leopoldo R. A.
Piovesan e Cia Ltda, na extensão de 29,93
metros; e a OESTE, formando um angulo

interno de 84º50"com a face sul, confronta se
com trecho parcial da Rua"X", lado impar, na
extensão de 57,90 metros e formando ai um
angulo interno de 161º18' segue na direção

sul-norte, face oeste, confrontando ainda com o
trecho parcial da Rua"X", na extensão de 15,00

metros. MATRICULA Nº 16929.

Alberto
Pasqualini Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/04/2018



Lote Urbano nº 01, sem construções, situado
na quadra nº 113 do Bairro São José do Pinhal,

Pinhal Grande, quadra incompleta formada
pela Avenida Integração, Estrada Geral que

conduz a localidade de Encruzilhada e terras
de Domingos Antonio Barbieri, localizado na
Avenida Integração, lado par, distando 71,34
metros da esquina formada coma a Estrada

Geral que conduz a localidade de Encruzilhada,
partindo-se do inicio da curvatura que forma a

esquina, com area superficial de 609,62m2,
com as seguintes dimensões e confrontações:

ao Norte, formando um angulo interno de
92°00'35, confronta com a Avenida Integração
na extensão de 12,00 metros: a Leste formando
um angulo interno 87°59'25" com a face norte,

confronta com terras de Antonio Domingos
Barbieri, na extensão mde 50,00 metros; ao

Sul, formando um angulo interno de 92º00'35",
com a face leste, confronta com o lote nº

04(Quatro), na extensão de 12,20 metros; e a
Oeste, formando um angulo interno de

87º59'25" com a face sul, confronta com o lote
nº 02(dois), na extensão de 50,00

metros.MATRICULA 13.344.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 28/12/2007

Lote Urbano nº 02 (dois), de uso público,
inaliavel com area superficial de 705,20m2

(setecentos e cinco metros e vinte decimetros
quadrados) situado na quadra nº 128, quadra

esta incompleta formada pela Rua Alberto
Pasqualini, Rua "X", Rua Anita Garibaldi e

terras de Selmar Baptistella e Delmar
Baptistella, no Bairro Limeira, cidade de Pinhal
Grande, localziada na rua Alberto Pasqualini ,

lado impar, distante de 99,30 metros da
esquina formada pela Rua Alberto Pasqualini,
lado impar, com a Avenida Integração, lado

impar, com as seguintes dimensões e
confrontações: ao NORTE, formando um
angulo interno de 81º com a face oeste,

confronta se com a Rua Anita Garibaldi, lado
par, na extensão de 4,40 metros: a LESTE,

formando um angulo interno de 117º10' com a
afce norte, confronta se com as terras de Arceli
Vicente Faccin e terras de Selmar Baptistella e

Delmar Baptistella, na extensão de 57,20
metros; ao SUL, formando um angulo interno
de 65º29' com a face leste. confronta se com o
prolongamento da Rua Alberto Pasqualini, lado

impar, na extensão de 22,70 metros; e a
OESTE, formando um angulo interno de 96º21'
com a face sul, confronta se com da trecho da

Rua "X", lado impar, na extensão de 52,50
metros. MATRICULA Nº 16930.

Rua Alberto
Pasqualini Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/04/2018



MATRICUAL Nº 13.714-LOTE
Nº04,Urbano,com a area superficial de

250,00m2, situado na quadra 120 do bairro
Limeira, cidade de P.Grande, formada pela Rua

Barão do Rio Branco, Rua"a", Rua"B", e
Rua"D", localiza se no lado par da Rua"B", a

30,00m da esquina formada pela Rua "D", com
a aseguintes dimensões e confrontações: Ao

NORTE, confronta com a Rua"B", na extensão
de 10,00m;Ao LESTE, confronta com o lote

nº03, na extensão de 25,00m; Ao
SUL,confronta com a area de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m; Ea OESTE, confronta com
o Lote nº 05, na extensão de 25,00m.Todos os
angulos são retos.Reg. Anterior R.3/13.658,

localizado no "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.734-LOTE Nº 05 Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121, do bairro limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",Rua"C",Rua"D"
e Rua "B", localiza se no lado par da Rua "C", a
40,00m da esquina formada com a Rua"A", com

as seguintes dimensões e confrontações:Ao
NORTE, confronta com a Rua"C", na extensão
de 10,00m;Ao LESTE, confronta com o Lote nº
06, na extensãode 25,00m; Ao SUL, confronta
com o Lote nº 20, na extensão de 10,00m: E a

OESTE, confronta com o Lote nº 04, na
extensão de 25,00 m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R3/13.658,
localizado"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.717-LOTE Nº 07, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 120 do Bairro Limeira,ciddae de
P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio

Branco,Rua"A",Rua"B", e Rua"D",localiza-seno
lado par da Rua "B", a 60,00m da esquina
formada com a Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações:Ao NORTE,
confronta com a Ra"B", na extensão de

10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº06,
na extensãode 25,00m; AO SUL, com o lote

nº08, na extensão de 25,00m.Todos os angulos
são retos.Reg.Anterior R3/13.658,localiza se

"ALBERTO PASQUALINI"

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.718-LOTE Nº 08,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2,situado na
quadra 120 do Bairro Limeira, ciddae de
P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio

Branco, Rua"A",Rua"B"e Rua"D,localiza se no
lado par da Rua "B", a 70,00m da esquina
formada com a Rua"D",com as seguintes
dimensões e confrontações: AO NORTE,
confronta com a Rua"B", na extensãode

10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº07,
na extensão de 25,00m: Ao Sul, confronta com
a area de Odilo Appel, na extensãode10,00m: E

a OESTE, confronta com o Lote nº 09, na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.719-LOTE Nº 09,urbao, com a
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 120 do bairro limeira , cidade de

P.Grande, formada pela Rua do Barão do Rio
Branco , Rua "A", Rua"B" e Rua"D", localiza se
no lado par da Rua"B", a 60,00m da esquina
formada com a Rua "A", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,
confronta com a Rua"B", na extensão de

10,00m: Ao LESTE, confronta com o lote nº 08,
na extensão de 25,00m; Ao SUL, confronta com
a area de Odilo Appel, na extensão de 10,00m;

E A OESTE, confronta com o Lote nº 10,na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg. Anterior R.3/13.658, localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.720-LOTE Nº 10,Urbano,com
a area superficial de 250,00m, situado na
quadra 120 do bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco, Rua"A", Rua"B" e Rua"D", localiza-se
no lado par da Rua"B", a 50,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações:Ao NORTE,
confronta com a Rua"B", na extensão de

10,00m; Ao LESTE, confronta com o lote nº 09,
na extensão de 25,00m: Ao SUL, confronta
confronta com a area de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m: E A OESTE, confronta
com o Lote nº 11, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Anterior R.3/13.658,localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.721-LOTE Nº 11,Urbano, com
a area superficial de 250,00m, situado na
quadra 120 do Bairro limeira,cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco, Rua "A",Rua"B",e Rua"D", localiza-se
no lado par da Rua "B", a 40,00m da esquina

formada com a Rua "A", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,
confronta com a Rua"B", na extensão de

10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº
10, na extensãode 25,00m; AO SUL, confornta

com a area de Odilo Appel, na extensãode
10,00m: E A OESTE,confronta com o Lote nº
12, na extensão de 25,00m.Todos os angulos
são retos.Reg.Anterior R3/13.658, localizado

no "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.722-LOTE Nº 12,Urbano, com
a area superficial de 250,00, situado na quadra

120 do bairro Limeira, cidade de P.Grande,
formada pela Rua Barão do Rio Branco,Rua"A",

Rua"B", e Rua"D", localiza se no lado par da
Rua"B", a 30,00m da esquina formada coma

Rua"A", com as seguintes dimensões de
confrontações:Ao NORTE, confronta com a
Rua"B", na extensão de 10,00m: Ao LESTE,
confronta com o Lote nº 11, na extensão de

25,00m;AO SUL, confronta com o Lote nº 19,
na extensão de 10,00m: E a OESTE, confronta

com o Lote nº 13, na extensão de
25,00m.Todos os angulos são retos.Sobre este
lote fica reservada uma servidão de passagem
para uso público junto a face leste com largura

de 2,00 metros e comprimento de 25,00
metros.Registro Anterior R.3/13.658,

localizado no "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.723-LOTE Nº 13,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 120, do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio

Branco,Rua"A",Rua"B", e Rua"D", localiza se no
lado par da Rua "B", a 20,00m da esquina

formada a Rua"A", com as seguintes dimensões
e confrontações:Ao NORTE, confronta com a
Rua"B", na extensão de 10,00m; Ao LESTE ,
confronta com o Lote nº 12, na extensão de

25,00m: Ao SUL, confronta com o Lote nº 18,
na extensão de 10,00m: E a OESTE, confronta

com o Lote nº 14, na extensão de 25,00
metros.Todos os angulos são retos.Reg.

Anterior R.3/13.658, localizado no "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.724-LOTE Nº 14,Urbano, com
a area superficial de 250,m2, situado na
quadra 120 do bairro Lmeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua do Barão do Rio
Branco, Rua"A", Rua"B", e Rua"D", localiza se
no lado par da Rua "B", a 10,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,
confronta com a Rua "B", na extensão de

10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº
13, na extensão de 25,00m; Ao SUL, confronta
com o Lote nº 17, na extensão de 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº 15, na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg. Anterior R.3/13.658, localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.725-LOTE Nº 15,Urbano, com
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 120 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio

Branco, Rua"a", Rua"B", e Rua"D",localiza se
na esquina formada pela Rua"B" e

Rua"A",lados par e impar,respectivamente,com
as seguintes dimensões e confrontações:Ao

NORTE, confronta com a Rua"B", na
extensãode 10,00m;Ao LESTE, confronta com o

Lote nº 14, na extensão de 25,00m; Ao SUL,
confronta com o Lote nº 16, na extensão de

1'0,00m: E a OESTE, confronta com a Rua "A",
na extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg. Anterior R.3/13.658, localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.726-LOTE Nº 16,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 120 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio

Branco, Rua"A",Rua"B, e Rua"D", localiza se no
na esquina formada pela Rua Barão do Rio

Branco e Rua"A", lado impar, com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,

confronta com o Lote nº 15, na extensão de
10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº

17, na extensão de 25,00m: E a OESTE,
confronta com a Rua"A", na extensão de
25,00m.Todos os angulos são retos.Reg.

Anterior R.3/13.658, localizado "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.727-LOTE Nº17,Urbano, com
a area superficialde 250,oom, situado na
quadra 120 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pea Rua Barão do Rio

Branco, Rua"A', Rua"B", e Rua"D", localiza se
no lado impar da Rua Barão do Rio Branco, a

10,00m,da esquina formada com a Rua"A"com
as seguintes dimensões e confrontações:Ao
NORTE, confronta se com o Lote nº 14,na

extensão de 10,00m;Ao LESTE, confronta com
o Lote nº18, na extensão de 25,00m: Ao SUL,
confronta com a Rua Barão do Rio Branco, na
extensão de 10,00m: E A OESTE, confronta

com o Lote nº 16, na extensão de
25,00m.Todosos angulos são

retos.Reg.Anterior 3/13.658, localizado
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.728-LOTE Nº18,Urbano, com
a area superficial de 250,00m, situado na
quadra 120 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio

Branco, Rua"a", Rua"B", e Rua"D", localiza se
no lado impar da Rua Barão doRio Branco, a

20,00m, confronta com o Lote nº 13, na
extensão de 10,00m; AO LESTE, confronta com
o Lote nº 19, na extensão de 25,00m;Ao SUL,
confronta com a Rua Barão do Rio Branco, na

extensão de 10,00m: E a OESTE, confronta
com o Lote nº 17, na extensão de 25,00.Todos
os angulos são retos.Reg. Anterior R.3/13.658,

localizado "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.730-LOTE Nº01,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",Rua"C",Rua"D"
e Rua"B", localiza se na esquina formada pela

Rua"A" e Rua"C", lados impar e par,
respectivamente, com as seguintes dimensões
e confrontações: Ao NORTE, confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,00m; Ao LESTE,
confronta com o Lote nº 02, na extensão de

25,00m: Ao SUL, confronta com o Lote nº 16,
na extensão de 10,00m; E a OESTE confronta

com a Rua"A", na extensão de 25,00m.Todos os
sangulos são retos. Reg. Anterior R.3/13.658,

localizado "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.731-LOTE Nº 02, urbano, com
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",
Rua"C",Rua"D", e Rua "B", localiza se no lado
par da Rua "C", a 10,00m da esquina formada
com a Rua"A", com as seguintes dimensões e
confrontações: Ao NORTE, confronta com a
Rua"C", na extensãode 10,00m: Ao LESTE,
confronta com o Lote nº 03, na extensão de

25,00m; Ao SUL confronta com o Lote nº 17,
na extensão de 10,00m; E a OESTE, confronta

com o Lote nº 01, na extensão de 25,00
m.Todos os angulos são retos.Reg.Anterior

3/13.658, localizado "ALBERTO PASQUALINI"

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.733-LOTE Nº 04,Urbano,com
a areasuperficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua "A",
Rua"C",Rua"D", e Rua"B", localiza se no lado

para da Rua"C", a 30,00m da esquina formada
com a Rua "A", com as seguintes dimensões e

confrontações;Ao NORTE,confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,00m: Ao

LESTE,confronta com o lote nº 05, na extensão
de 25,00 m: Ao Sul, confronta com o Lote nº

19, na extensão de 10,00m: E a OESTE,
confronta com o Lote nº 03, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são retos. Sobre este
lote fica reservada uma servidão de passagem
para uso público junto a face leste com largura

de 2,00 metros e comprimento de 25,00
metros.Reg.Anterior R/3.13.658, localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.735-LOTE Nº 06, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 121 do bairro limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A",

Rua"C",Rua"D", e Rua "B", localiza se no lado
par da Rua"C", a 50,00m da esquina formada
com a Rua "A", com as seguintes dimensões e
conforntações: Ao NORTE, confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,000m;Ao LESTE,
confronta com o Lote nº 07, na extensão de

25,00 m.Ao SUL, confronta com o Lote nº 21,
na extensãode 10,00m: E a OESTE, confronta

com o Lote nº 05, na extensão de
25,00m.Todos os angulos são retos.Registro

Anterior R. 3/13.658, localizado no "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.736-LOTE Nº 07,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", Rua"C",

Rua"D" e Rua"B", localiza-se no lado par da
Rua "C", a 60,00mda esquina formada com a

Rua"A", com as seguintes dimensões e
confrontações: Ao NORTE, confronta com a
Rua"C", na extensãode 10,00m: Ao LESTE,
confronta com o lote nº 08, na extensãode

25,00m; Ao SUL, confronta com o Lote nº 22,
na extensão de 10,00m; E a OESTE, confronta

com o Lote nº 06, na extensão de
25,00m.Todos os angulos são retos.Reg.

Anterior R.3/13.658, localizado no "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.737-LOTE Nº 08, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", Rua"C",

Rua"D", e Rua "B", localiza-se no lado par da
Rua "C", a 70,00m da esquina formada com a

Rua"A", com as seguintes dimensões de
confrontações: Ao NORTE, confronta com aRua

"C", na extensãode 10,00m;Ao LESTE,
confronta com o Lote nº 09, na extensãode

25,00m.Ao SUL, confronta com o lote nº 23, na
extensão de 10,00m: E a OESTE, confronta

com o Lote nº 07, na extensão de
25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.568,localizado
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.738-LOTE Nº 09, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 121do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande,formada pela Rua

"A",Rua"C",Rua"D",e Rua "B", localiza-se no
lado par da Rua "C", a 60,00 m da esquina

formada com Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,

confrontas com a Rua "C", na extensão de
10,00m: Ao LESTE, confronta com o Lote nº

10, na extensãode 25,00m; Ao SUL, confronta
com o Lote nº 24, na extensãode 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº 08, na
extensão de 25,00m.Todosos angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localizado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.739-LOTE Nº 10,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande,formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D",e Rua"B", localiza se no

lado par da Rua "C", a50,00m da esquina
formada com a Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,
confronta com a Rua"C", na extensãode

10,00m.Ao LESTE, confronta com o Lote nº 11,
na extensãode 25,00m; Ao SUL, confronta com

o Lote nº 25, na extensão de 10,00m; E a
OESTE, confronta com o Lote nº 09, na

extensão de 25,00m.Todos os angulos são
reto.Reg.Anterior R.3/13.658,localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.740-LOTE Nº 11,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D", e Rua"B", localiza se

no lado par da Rua "C", a 40m da esquina
formada com Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,

confronta com a Rua"C", na extensãode 10,00;
Ao LESTE, confronta com Lote nº 12, na

extensãode 25,00m; Ao SUL, confronta com o
lote nº 26, na extensãode 10,00m; E a OESTE,

confronta com o Lote nº 10, na extensãode
25,00m.Todos os angulos são retos.Reg.

Anterior R.3/13.658, localizado no "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.741-LOTE Nº 12,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 121 do bairro limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua

"A",Rua"C",Rua"D", e Rua "B",localiza se no
lado par da Rua "C", a 30m da esquina formada

com Rua"D", com as seguintes dimensões e
confrontações; Ao NORTE, confronta com a

Rua"C", na extensãode 10,00m; Ao
LESTE,confronta com lote nº 13, na extensão
de 25,00m.Ao SUL, confronta com o Lote nº

27, na extensão de 10,00m;E a OESTE,
confronta com o Lote nº11, na extensãode
25,00m.Todos os angulos são retos.Reg.
Anterior R.3/13.658, localiado"ALBERTO

PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.742-LOTE Nº13,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2,situado na
quadra 121 do bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D", e Rua"B", localiza-se
no lado par da Rua "C", a 20,oom da esquina

formada com Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,
confronta com a Rua"C", na extensão de

10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº14,
na extensãode 25,00m. Ao SUL, confronta com

o lote nº 28, na extensão de 10,00m; E a
OESTE, confronta com o Lote nº 12, na

extensãode 25,00m.Todos os angulos são
retos.Registro Anterior R.3/13.658, localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.743-LOTE Nº 14,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",Rua"C",Dua"D"
e Rua"B", localiza se no lado par da Rua"C", a
10,00m da esquina formada com Rua"D", com
as seguintes dimensões e confrontações: Ao

NORTE, confronta com a Rua"C", na extensão
de 10,00m;Ao LESTE, confronta com o Lote

nº15, na extensãode 25,00m;Ao SUL, confronta
com o Lote nº 29, na extensão ded 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº 13, na
extensãode 25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.658,
localizado"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.744-LOTE Nº 15,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande,formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D"!, e Rua"B", localiza se
na esquina formada pela Rua "C" com Rua"D",

lados par, com as seguintes dimensões e
confrontações: Ao NORTE, confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,00m; Ao LESTE,

confronta com a Rua"D", na extensão de
25,00m; Ao SUL, confronta com o Lote nº30,
na extensão de 10,00m; E a OESTE,confronta

com o Lote nº14, na extensão de 25,00m.Todos
os angulos são retos.Reg. Anterior R.3.13.658,

localizado no "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.745-LOTE Nº16, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situadona
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"a",Rua"C",Rua"D",
e Rua"B", localiza-se na esquina formada pela

Rua"A" com Rua"B", lado impar, com as
seguintes dimensões e confrontações: Ao
NORTE, confronta com o Lote nº01, na

extensão de 10,00m; Ao LESTE, confronta com
o lote nº 17, na extensãode 25,00m; Ao SUL,

con fronta com a Rua "B", na extensão de
10,00 m; E a OESTE, confronta com a Rua "A",
na extensão de 25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg. Anterior R.3/13.658, localizado
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.746-LOTE Nº 17,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande,formada pela Rua"A",Rua"C"Rua"D",
e Rua"B", localiza se noi lado impar da Rua
"B", a 10,00m da esquina formada com a
Rua"A", com as seguintes dimensões e

confrontações: Ao NORTE,confronta com o
Lote nº02, na extensão de 10,00m; Ao LESTE,

confronta com Lote nº18, na extensão de
25,00.Ao SUL, confrontra com a Rua"B",, na
extensão de 10,00m; E a OESTE, confronta

com o Lote nº 16, na extensãode 25,00m.Todos
os angulos são retos.Reg. Anterior R.3/13.658,

localizado no "ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.747-LOTE Nº 18,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua
"A",Rua"C",Rua"D", e Rua"B", localiza-se no
lado impar da Rua "B", a 20,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,

confronta com o Lote nº03, na extensão de
10,00m;Ao LESTE, confronta com o Lote nº 19,
na extensão de 25,00m; Ao SUL, confronta com
a Rua"B", na extensão de 10,00m; E a OESTE,

confronta com o Lote nº 17, na extensão de
25,00m.Todos os angulos são retos.Reg.

Anterior R.3/13.658, localizado no "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.748-LOTE Nº 19, Urbano, com
a area superficiaL de 250,00m2, situado na

quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A",Rua"C",

Rua"D", e Rua"B", localiza se no lado impar da
Rua"B",a 30,00m da esquina formada com a

Rua"A", com as seguintes dimensões e
confrontações; Ao NORTE, confronta com o

Lote nº 04, na extensão de 10,00m; Ao LESTE,
confronta com o Lote nº 20, na extensão de

25,00m; Ao SUL, confronta com a Rua"B", na
extensão de 10,00m; E a OESTE, confronta

com o Lote nº18, na extensão de 25,00m.Todos
os angulos são retos. Sobre este lote fica

reservada uma servidão de passagem para uso
público junto a face leste com largura de 2,00

metros e comprimento de 25,00
metros.Reg.Anterior R.3/13.658, localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.749-LOTE 20,Urbano, com a
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D", e Rua"B", localzia se

no lado impar da Rua "B", a 40,00m da esquina
formada com a Rua "A", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,

confronta com o Lote nº 05, na extensão de
10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº
21, na extensão de 25,00; Ao SUL, confronta
com a Rua"B", na extensão de 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº 19, na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localziado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.751-LOTE Nº 22,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, siutado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande,formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D",e Rua"B", localiza se no

lado impar da Rua"B", a 60,00m da esquina
formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,

confronta com o Lote nº 07, na extensão de
10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº

23, na extensão de 25,00m; Ao SUL, confronta
com a Rua"B", na extensão de 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº 21, na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localizado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.752-LOTE Nº 23,Urbano, com
a area superficila de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande,formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D",e Rua"B",localiza se no
lado imapr da Rua "B", a 70,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,

confronta com o Lote nº 08, na extensão de
10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº
24, na extensão de 25,00; Ao Sul, confronta
com a Rua "B", na extensão de 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº22, na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos. Reg.Anterior R3/13.658, localziado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.754-LOTE Nº25,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",RuaC",Rua"D",e Rua"B", localiza-se no
lado impar da Rua "B", a 50,00m da esquina

formada com a Rua"D", com as seguintes
idmensões e confrontações; Ao

NORTE,confronta com o Lote nº 10, na
extensão de 10,00m; Ao LESTE, confronta com
o Lote nº 26, na extensão de 25,00m; Ao SUL,

confronta com a Rua"B", na extensão de
10,00m; E a OESTE, confronta com o Lote nº
24, na extensão de 25,00m.Todos os angulos
são retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localizado

no ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.755-LOTE Nº26,Urbano, com
a area superficial dd 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D",e Rua"B", localiza-se no

lado impar da Rua "B", a 40,00m da esquina
formada com a Rua"D", com as seguintes

dimensões e confrontações;Ao Norte, confronta
com o Lote nº 11, na extensão de 10,00m;Ao

LESTE, confronta com o Lote nº 27, na
extensão de 25,00m.Ao SUL, confronta com a
Rua"B", na extensãode 10,00m; E a OESTE,
confronta com o Lote nº25, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são retos.Reg.
Anterior R.3/13.658, localizado no "ALBERTO

PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.756-LOTE Nº27,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2,situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D", e Rua "B", localiza se

no lado impar da Rua"B", a 30,00m da esquina
formada com a Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,

confronta com o Lote nº 12, na extensão de
10,00m;Ao LESTE, confronta com o Lote nº28,
na extensãode 25,00m; Ao SUL, confronta com
a Rua"B",na extensãode 10,00m; E a OESTE,

confronta com o lote nº26, na extensãode
25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localizado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.757-LOTE Nº28, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",Rua"C",Rua"D"
e Rua"B", localiza se no lado impar da Rua"B",a

20,00m da esquina formada com a Rua"D",
com as seguintes dimensões e confrontações;

Ao NORTE, confronta com o Lote nº 13, na
extensão de 10,00m;Ao LESTE,confronta com o

Lote nº 29,na extensão de 25,00m; Ao SUL,
confronta com a Rua"B", na extensão de 10,00;

E a OESTE, confronta com o Lote nº 27, na
extensãode 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg. Ant.R.3/13.658, localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.758-LOTE Nº 29,Urbano, com
a area superficila de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",Rua"C",Rua"D"
e Rua"B", localiza se no lado impar da Rua "B",
a 10,00m da esquina formada com a Rua "D",
com as seguintes dimensões e confrontações;

Ao NORTE, confronta com o Lote nº 14, na
extensão de 10,00m; Ao LESTE, confronta com
o Lote nº 30, na extensãode 25,00m;Ao SUL,

confronta com a Rua"B", na extensãode
10,00m. E a OESTE, confronta com o Lote nº
28, na extensãode 25,00m.Todos os angulos

são retos.Reg.Ant.3/13.658, localziado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.759-LOTE Nº30,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela
Rua"A",Rua"C",Rua"D",e Rua"B", localiza se na

esquina formada pela Rua"B" com a Rua"D",
lados impar e par respectivamente,com as
segfuintes dimensões e confrontações; Ao

NORTE, confronta com o Lote nº15, na
extensão de 10,00; Ao LESTE, confronta com a

Rua"D", na extensãode 25,00m; Ao SUL,
confronta com a Rua "B", na extensão ded

10,00m; E a OESTE, confronta com o Lote nº
29, na extensão de 25,00m.Todos os angulos
são retos.Reg.Ant. R3/13.658, localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.760-LOTE Nº 01,Urbano com
a arrea superficial de 250,00m2, situado na

quadra 122 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A",Terras de Odilo
Appel, Rua"E", e Rua"C", localiza-sena esquina

formada pela Rua"A" com a Rua"C", lados
impar, com as seguintes dimensões e

confrontações; Ao NORTE, confronta com
terras de Odilo Appel, na extensão de 10,00m;

Ao LESTE, confronta com o Lote nº 02, na
extensãode 25,00m; Ao SUL, confronta com a

Rua"C", na extensão de 10,00; E a OESTE,
confronta com a Rua"A", na extensão de

25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Ant.3/13.658,localizado no

"ALBERTO PASQUALINI.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.761-LOTE Nº 02,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122 do Bairro Limeira , cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", terras de

Odilo Appel,Rua"E", e Rua"c", localiza se no
lado impar da Rua"C", a 10,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m; Ao LESTE,confronta com
o lote nº03, na extensão de 25,00m; Ao SUL

confronta com a Rua"C", na extensão de
10,00m. E a OESTE, confronta com o Lote nº
01, na extensão de 25,00m.Todos os angulos

são retos.Reg.Ant. 3/13.658,localziado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.762-LOTE Nº 03,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande,formada pela Rua"A",terras de Odilo
Appel, Rua"E", e Rua"C", localiza-se no lado

impar da Rua"C", a 20,00m da esquina formada
com a Rua"A", com as seguintes dimensões e

confrontações;Ao NORTE, confronta com
terras de Odilo Appel, na extensão de 10,00m;

Ao LESTE, confronta com o lote nº04, na
extensão de 25,00m;Ao SUL, confronta com a
Rua"C", na extensãode 10,00m;E a OESTE,
confronta com o lote nº 02, na extensãode

25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Ant.3/13.658,localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.763-LOTE Nº 04,Urbano,com
a area superficial de 250,00m2,situado na
quadra 122 do bairro limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",terras de Odilo
Appel,Rua"E", e Rua"C", localiza se no lado

impar da Rua"C", a 30,00m da esquina formada
com a Rua"A", com as seguintes dimensões e

confrontações;Ao NORTE, confronta com
terras de Odilo Appel, na extensão de 10,00m;

Ao LESTE, confronta com o Lote nº05, na
extensão de 25,00m;Ao SUL confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,00m; E a OESTE,
confronta com o Lote nº 03, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são retos. Sobre este
lote fica reservada uma servidão de passagem
para uso público junto a face leste com largura

de 2,00 metros e comprimento de 25,00
metros.Reg.Ant.3/13.658,localizado no

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.764-LOTE Nº05,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 122 do Bairro Limeira cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", terras de

Odilo Appel, Rua"E",e Rua"C",localiza se no
lado impar da Rua"C", a 40,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações;Ao

NORTE,confronta com terras de Odilo Appel,
na extensãode 10,00m; Ao LESTE, confronta

com Lote nº06, na extensãode 25,00m;Ao
SULconfronta com a Rua"C", na extensãode

10,00m; E a OESTE, confronta com lote nº 04,
na extensãode 25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.3/13.658, localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.765-LOTE Nº 06,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", terras de

Odilo Appel Rua"E", e Rua"C", localiza se no
lado impar da Rua"C",a 50,00m da esquina
formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,
confronta com terras de Odilo Appel,na

extensão de 10,00m; Ao LESTE,confronta com
o Lote nº07, na extensão de 25,00m;Ao

SULconfronta com a Rua"C", na extensãode
10,00m; E a OESTE, confronta com o LOte nº
05 na extensão de 25,00m.Todos os angulos

são retos.Reg.Ant.3/13.658,localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.766-LOTE Nº 07,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", terras de

Odilo Appel, Rua"E", e Rua"C", localiza-se no
lado impar da Rua "C", a 60,00mda esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações;Ao NORTE,

confronta coim terras de Odilo Appel, na
extensão de 10,00m; Ao LESTE, confronta com
o Lote nº 08, na extensão de 25,00m; Ao SUL

confronta com a Rua"C", na extensão de
10,00m; E A OESTE, confronta com o Lote nº
06, na extensão de 25,00m.Todos os angulos

são retos.Reg.Ant.3/13.658, localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.767-LOTE Nº 08,Urbano,com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122 do Bairro Limeira, cidade de

P.GRande, formada pela Rua"A",terras de Odilo
Appel, Rua"E", eRua"C", localiza se no lado

impar a Rua"C", a 70,00m da esquina formada
com a Rua"A", com as seguintes dimensões e

confrontações; Ao NORTE, confronta com
terras de Odilo Appel, na extensão de 10,00m;

Ao LESTE,confronta com o Lote nº 09, na
extensãode 25,00m;Ao SUL, confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,00m; Ao OESTE,

confrontacom o Lote nº07,na extensãode
25,00.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.3/13.658,localizado
no"ALBERTO PASQUALINI.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.768-LOTE Nº09,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122, do bairro limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",terras de Odilo
Appel, Rua"E",e Rua"C", localiza se no lado

impar da Rua"C", a 80,00m da esquina formada
com a Rua"A", com as seguintes dimensões e

confrontações; Ao NORTE,confronta com
terras de Odilo Appel, na extensão

de10,00m;Ao LESTE, confronta com o Lote
nº10, na extensãode 25,00m;Ao SUL,confronta

com a Rua"C", na extensão de 10,00m;Ea
OESTE, confrontacom o Lote nº 08,na extensão

de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Ant.R.3/13.658, localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.769-LOTE Nº 10,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 122 do Bairro Limeira cidade de
P.Grande, formada pela Rua"A", terras de

Odilo Appel,Rua"E", e Rua"C",localiza se no
lado impar da Rua"C", a 90,00m da esquina

formada com a Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações;Ao NORTE,
confronta com terras de Odilo Appel,na

extensãode 10,00m;Ao LESTE,confronta com o
Lote nº11, na extensão de 25,00m;Ao

SUL,confronta com a Rua"C", na extensão de
10,00m; E a OESTE, confronta com o Lote

nº09, na extensão de 25,00.Todos os angulos
são retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.770-LOTE Nº11,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 12 do bairro limeira cidade
P.Grande,formada pela Rua"A",terras de Odilo

Appel,Rua"E", e Rua"C", localiza se no lado
uimpar da Rua"C", a 88,50m da esquina
formada com a Rua"E", com as seguintes
dimensões e confrontações;Ao NORTE,
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensãode 10,00m; Ao LESTE, confronta com
o Lote nº12,na extensão de 25,00m;Ao

SUL,confronta com a Rua"C", na extensão de
10,00m; E a OESTE, confronta com o Lote nº

10,00m, na extensão de 25,00m.Todos os
angulos são

retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.771-LOTE Nº12,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2,sitaudo na
quadra 122 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",terras de Odilo
Appel, Rua"E", e Rua"C", localzia se no lado

impar da Rua"C", a 78,50m da esquina formada
com a Rua"E",com as seguintes dimensões e

confrontações;Ao NORTE,confronta com terras
de Odilo Appel, na extensão de 10,00m;Ao

LESTE, confronta com o Lote nº13, na
extensaõde 25,00m;Ao SUL confronta com a
Rua"C", na extensdão de 10,00m;E a OESTE,
confronta com o Lote nº11, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são
reto.Reg.Ant.R.32/13.658, localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.772-LOTE Nº13,urbano, com
area superficila de 250,00m2, situado na

quadra 122 do bairro Limeira cidade
P.Grande,formada pela Rua"A",terras de Odilo

Appel,Rua"E", e Rua"C", localiza se no lado
impar da Rua"C", a 68,50m da esquina formada

com a Rua"E", com as seguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE,confronta com terras

de Odilo Appel, na extensão de 10,00m; Ao
LESTE, confronta com o Lote nº 14, na

extensão de 25,00m;Ao SUL, confronta com a
Rua"C", na extensão de 10,00m;E a

OESTE,confronta com o Lote nº 12, na
extensão de 25,00m;.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.773-LOTE Nº14,Urbano,com a
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122, do bairro limeira cidade de

P.GRande, formada pela Rua"A", terras de
Odilo Appel,Rua"E", e Rua"C", localzia se no
lado impar da Rua "C", a 58,50m da esquina

formada com a Rua"E", com as seguintes
dimensões e confrontações;Ao NORTE,
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m;Ao LESTE, confronta com
o Lote nº15, na extensão de 25,00m;Ao SUL

confronta com a Rua"C", na extensão de
120,00m;Ea OESTE, confronta com o Lote

nº13,na extensão ded 25,00m.Todos os angulos
são retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.774-LOTE Nº15,urbano, com
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 122 do bairro lomeira,cidade de

P.Grande, formada pela Rua"A",terras de Odilo
Appel,Rua"E", e Rua"C", localiza se no lado

impar da Rua"C", a 48,50m da esquina formada
com a Rua "E", com as seguintes dimensões e

confrontações;Ao NORTE, confronta com
terras de Odilo Appel,na extensão de

10,00m;Ao LESTE, confronta com lote nº 16,
na extensão de 25,00m;Ao SUL, confronta com
a Rua"C", na extensão de 10,00m.Ea OESTE,
confronta com o Lote nº14, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Ant.R.3/13.658, localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.775-LOTE Nº16,Urbano, de
uso publico, com area superficial de

1.212,50m2,situado na quadra 122 do Bairro
Limeira cidade de P.Grande, formada pela

Rua"A", terras de Odilo Appel,Rua"E",e
Rua"C", localzia-se na esquina formada pela

Rua"C" com a Rua"E" lados impar e par,
rescpetivamente, com as seguintes dimensões

e confrontações;Ao NORTE, confronta com
terras de Odilo Appel, na extensãode 48,50m;

Ao LESTE, confronta com a Rua"E", na
extensão de 25,00m;Ao SUL, confronta com a
Rua"C", na extensão de 48,50m;Ea OESTE,
confronta com o lote nº15, na extensão de

25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado no"Alberto

Pasqualini".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.776-LOTE Nº01, Urbano, de
uso publico, com a area superficial de

2.878,025m2, situado na quadra 123 do bairro
limeira, cidade P.Grande, formada pela Rua

Barão do Rio Branco,Rua"D",Rua"C" e
Rua"E",localiza se na esquina formada pela

Rua Barão do Rio Branco com a Rua"D", lados
impar, com as seguintes dimensões e

confrontações;Ao NORTE,formando uma
angulo interno 90º com a face oeste, confronta

com a Rua "C", na extensão de 36,50m; Ao
LESTE, formando um angulo interno de 90º
com a face norte.confronta com a Rua"E", na
extensão de 70,7om;Ao SUL, formando um
angulo interno de 113º30"com a face leste,

confronta com a Rua Barão do Rio Branco,na
extensão de 40,20 metros; e a OESTE,

formando um angulo interno de 66º30' com a
face sul, confronta com a Rua "D", na extensão
de 87,00 metros.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.777-LOTE Nº01,Urbano,com
area superficial de 250,00m2, situado naz
quadra 124 do bairro Limeira cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco,Rua"E" e terras de Odilo Appel, localiza

se no lado impar da Rua"E",a 92,30m da
esquina formada com a Rua Barão do Rio

Branco, com as seguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE,confronta com terras

de Odilo Appel, na extensão de 25,00m; Ao
LESTE, confronta com terras de Odilo Appel,

na extensão de 10,00m;Ao Sul, confronta com o
lote nº 02, na extensãode 25,00m; Ea OESTE,

confronta com a Rua"E", na extensão de
10,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localziado
no"AZLBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.778-LOTE Nº02,urbano, com a
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 124 do bairro limeira,cidade de

P.Grande,formada pela Rua Barão do Rio
Branco,Rua"E" e terras de Odilo Appel, localiza

se no lado impar da Rua"E", a 82,30m da
esquina formada com a Rua Barão do Rio

Brancocom as seguintes dimensões e
confrontações; Ao NORTE, confronta com o

Lote nº01, na extensão de 25,00m;Ao
LESTE,confronta com terras de Odilo Appel, na
extensão de 10,00m;Ao SUL, confronta com o
lote nº03,na extensão de 25,00m; E a OESTE,

confronta com a Rua"E", na extensão de
10,00m.Todos os angulos são retos.

Reg.Ant.R.3.13.658,localizado no"ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.779-LOTE Nº03,Urbano com
area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 124 do bairro limeira cidade de

P.Grande,formada pela Rua Barão do Rio
Branco, Rua"E" e terras de Odilo Appel,

localiza se no lado impar da Rua"E", a 72,30m
da esquina formada coma Rua Barão do Rio

Branco, com aseguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE,confronta com o lote

nº02, na extensão de 25,00m;Ao LESTE
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m;Ao SUL, confronta com o
Lote nº04, na extensão de 25,00m.E a

OESTE,confronta com a Rua"E", na extensão
de 10,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.780-LOTE Nº 04,Urbano, com
area superificial de 250,00m2,situado na
quadra 124 do bairro limeira cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco,Rua"E" e terras de Odilo Appel, localiza

se no lado impar da Rua"E", a 62,30 m da
esquina formada formada com a rua Barão do

Rio Branco, com as seguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE, confronta com o

Lote nº 03,na extensão de 25,00m;Ao LESTE
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m;Ao SUL, confrontra com o
Lote nº05, na extensão de 25,00m; A

OESTE,confronta com a Rua"E", na extensão
de 10,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.781-LOTE Nº05,Urbano, com
area superficial de 250,00m2,situado na
quadra 124 do bairro Limeira cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco,Rua"E" e terras de Odilo Apel, localiza

se no lado impar da Rua"E", a 52,30m da
esquina formada com a Rua Barão do Rio

Branco, com as seguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE, confronta com lote

nº04, na extensão de 25,00m;Ao LESTE,
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m; Ao SUL confronta com
lote nº06, na extensão de 25,00m;E a

OESTE,confronta com a Rua"E", na extensão
de 10,00m.Todos os angulos são retos.Reg.Ant.

R.3/13.658, localizado no "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.782-LOTE Nº 06,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situadona
quadra 124 do Bairro Limeira cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco,Rua"E"e terras de Odilo appel, localiza

se no lado impar da Rua"E", a 42,30m da
esquina formada com a Rua Barão do Rio

Branco, com as seguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE,confronta com o Lote

nº05NA EXTENSÃO DE 25,00M;Ao LESTE,
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 10,00m;Ao SUL, confronta com o
Lote nº07, na extensão de 25,00m; E a OESTE,

confronta com a Rua"E", na extensão de
10,00m.Todos os angulos são retos.Reg.Ant.

R.3/13.658, localizado no"ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.783-LOTE Nº07,Urbano, com
a area superficial de 275,00m2,situado na
quadra 124 do Bairro Limeira cidade de

P.Grande, formada pela Rua Barão do Rio
Branco, Rua"E" e terras de Odilo Appel,

localiza se no lado impar da Rua"E", a 31,30m
da esquina formada com a Rua Barão do Rio

Branco, com as seguintes dimensões e
confrontações;Ao NORTE, confronta com o

Lote nº06, na extensão de 25,00m;Ao LESTE,
confronta com terras de Odilo Appel, na

extensão de 11,00m; Ao SUL, confronta com o
Lote nº 08, na extensão de 25,00;Ao OESTE,

confronta com a Rua"E", na extensão de
11,00.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.R.3.13.658,localizado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA 13.784-LOTE Nº08,Urbano,com a
area superficial de 275,00m2,situado na
quadra 124 do Bairro Limeira cidade de
P.Grande,formada pela Rua Barão do Rio
Branco, Rua"E" e terras de Odilo Appel,

localiza se no lado impar da Rua"E", a 20,30m
da esquina formada com a Rua Barão do rio

Branco, com as seguines dimensões e
confrontações; Ao NORTE, confronta com o

Lote nº 07, na extensão de 25,00m; Ao
LESTE,confronta com terras de Odilo Appel,na
extensão de 11,00m;Ao SUL, conffronta com o
lote nº09, na extensão de 25,00m;E a OESTE,

confronta com a Rua"E", na extensão de
11,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Ant.R.3/13.658, localziado
no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA 13.785-LOTE Nº09,Urbano,com a
area superficial de 366,25m2,situado na
quadra 124 do bairro Limeira cidade de

P.Grande,formada pela Rua B.do Rio
Branco,Rua"E" e terras de Odilo Appel, localiza
se na esquina formada pela R.B.do Rio Branco
com a Rua"E",lados impar, com as seg.dim. e

confrontações;Ao NORTE formando um
ang.int.90ºcom a face Oeste,confronta coo Lote

nº078,na ext.de 25,00m;Ao LESTE,formando
um ang.int.de 90ºcom a face norte, confronta
com terras de Odilo Appel, na ext.de9,00m;Ao

SUL,formando um ang.int.de 113º30'com a
face leste, conf.com a R.B.do Rio Branco,na

ext.de 27,46m.E a OESTE, form.um ang.int.de
66º30'com a face sul,confronta com a Rua "E",

na extensão de 20,30
metros.Reg.Ant.R.3/13.658,localizado

no"ALBERTO PASQUALINI"

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA Nº 13.711-LOTE Nº 01(Um)
Urbano, coma a area superficial de

327,50m2,situado na Quadra 120 do Bairro
Limeira,cidade de Pinhal Grande,formada pela
Rua Barão do Rio Branco, Rua "A", Rua "B" e
Rua "D", localiza se na esquina formada pela

Rua Barão do Rio Branco do Rio Branco e Rua
"D",lados impar e par, respectivamente, com as

seguintes dimensões e confrontações: Ao
NORTE, formamndo um angulo interno de 90º
com a face oeste, confronta com a Rua "B", na
extensão de 10,00 metros:A LESTE, formando

um angulo interno de 90ºcom a face
norte,confronta com a Rua"D",na extensão de
30,50 metros; Ao SUL, formando um angulo
interno de 113º30'com a face leste,confronta
com a Rua Barão do Rio Branco, na extensão
de 10,98 metros; e a OESTE, formando um

angulo interno de 66º30' com a face sul,
confronta com a area de Odilo Appel, na

extensão de 10,00 metros e com o Lote nº 02
na extensão de 25,00 metros, totalizando nesta
face a extensão de 35,00 metros.Reg.Anterior

R.3/13.658,Localizado "ALBERTO
PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA Nº 13.713 LOTE Nº03, Urbano,
com a area superficial de 250,00m2,situado na

Quadra 120 do Bairro Limeira, P.Grande,
formada pela Rua Barão do Rio Branco,

Rua"A", Rua"B" e Rua"D", localiza se no lado
par da Rua "B", a 20,00m da esquina formada
com a Rua"D", com as seguintes dimensões e

confrontações:Ao NORTE, confronta com a Rua
"B",na extensãode 10,00m; ao LESTE,

confronta com o lote nº02, na extensão de
25,00m; Ao SUL, confronta com a area de
Odilo Appel, na extensão de 10,00m;E a
OESTE, confronta com o Lote nº 04, na
extensãode25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Anterior R.3/13.658,localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA Nº 13.715 LOTE Nº
05,Urbano,mcom area superficial de

250,00m2,situado na quadra 120 do bairro
limeira,cidade de P.Grande,formada formada
pela Rua Barão do Rio Branco, Rua"A",Rua"B"
e Rua"D",localiza se no lado par da Rua"B",a
40,00m da esquina formada com a Rua"D",

com as seguintes dimensões e confrontações:
Ao NORTE, confronta coma Rua "B",na

extensão de 10,00m:Ao LESTE, confronta com
o Lote nº 04, na extensão de 25,00m; Ao SUL,

confronta com a rea de Odilo Appel,na
extensão de 10,00m:E a OESTE, confronta com
o Lote nº06, na extensão de 25,00m.Todos os

angulos são retos.Reg.Anterior
R.3/13.658,localizado "ALBERTO

PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA Nº 13.716- LOTE Nº 06
Urbano,com a area superficial de 250,00m,

situado na quadra 120 do Bairro
Limeira,cidade de P.Grande, formada oela Rua
do Barão do Rio Branco, Rua"A",Rua"B" e Rua
"D", localizase no lado par da Rua"B",a 50,00m

da esquina formada com a Rua"D", com as
seguintes dimensões e confrontações:Ao

NORTe,confronta com a Rua"B",na extensão de
10,00m,:Ao LESTE, confronta com o Lote nº

05, na extensão de 25,00m;AO SUL, confronta
com a area de Odilo Appel na extensão de

10,00m: E a OESTE, confronta com o Lote nº
07, na extensão de25,00m.Todos os angulos

são retos.Reg.Anterior R.3/13.658,
localizado"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULA Nº 13.753-LOTE Nº 24,Urbano,
com a area superficial de 250,00m2, situado na

quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande, formada pela Rua

"A"Rua"C",Rua"D",e Rua"B",localiza se no lado
impar da Rua "B", a 60,00m da esquina

formada coma Rua"D", com as seguintes
dimensões e confrontações; Ao NORTE,

confronta com o Lote nº 09, na extensãode
10,00m; Ao LESTE, confronta com o Lote nº

25, na extensão de 25,00m; Ao SUL, confronta
com a Rua"B", na extensão de 10,00m; E a

OESTE, confronta com o Lote nº 33, na
extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localIzado

no"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



MATRICULA13.750-LOTE Nº 21, Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua
"A",Rua"C",Rua"D",e Rua"B, localzia se no lado
impar da Rua"B", a 50,00m da esquina formada
com a Rua"A", com as seguintes dimensões de

confrontações; Ao NORTE, confronta com o
Lote nº 06, na extensão de 10,00m; Ao LESTE,

confronta com o Lote nº22, na extensão de
25,00m;Ao SUL, confronta com a Rua"B", na
extensão de 10,00m; E a OESTE, confronta

com o Lote nº 20, na extensão de
25,00m.Todos os angulos são

retos.Reg.Anterior R.3/13.658, localziado no
"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MATRICULKA 13.729-LOTE Nº 19, Ubano,
situado na Quadra 120 do Bairro Limeira,

cidade de P.Grande, formada pela Rua Barão
do Rio Branco, Rua "A", Rua"B", e Rua"D",

localiza se no lado impar da Rua Barão do Rio
Branco, a 30,00m da esquina formada com a

Rua"a", com as seguintes dimensões e
confrontações: Ao NORTE, confronta com o

Lote nº 12, na extensão de 10,00m: Ao LESTE,
confronta com a area de Odilo Appel, na

extensão de 25,00m:Ao SUL, confronta com a
Rua Barão do Rio Branco, na extensão de

10,00m: E a OESTE, confronta com o Lote nº
18, na extensão de 25,00m.Todos os angulos
são retos.Sobre este lote fica reservada uma

servidão de passagem p/uso
público.Re.Anterior R.3/13.658,localizado no

"ALBERTO PASQUALINI"

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

MICRO ABATEDOURO De bovinos e suinos,
com 56,34m2 (cinquenta e seis metros e trinta

e quatro decimetros quadrados)de area
construida, edificado em alvenaria, com

estrutura de concreto armado, forro de laje pré
moldad, coberta com telhas de fibrocimento,
parte com pé direito de 4,00m e parte com pé

direito de 7,00m.( MATRICULA Nº 17.346
PAT.Nº 12550 ).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/04/2014

M\TRICULA 13.712-LOTE Nº02,urbano, com a
area suerifical de 250,m2,situado na Quadra

120 do Bairro Limeira, cidade de
P.Grande,formada pela Rua Barão do Rio

Branco, Rua"A", Rua "B" e Rua "D",localizase
no lado par da Rua"B", a10,00metros da
esquina formada coma Rua "D", com as
seguintes dimensões e confrontações:ao

NORTE, confronta coma Rua"B", na extensão
de 10,00metros;Ao LESTE, confronta com o

Lote nº 01, na extensão de 25,00;Ao
SULconfronta com a area de Odilo Appel, na

extensão de 10,00 metros e a OESTE,
confronta com o Lote nº 03na extensão de

25,00 metros.Todos os angulos são
retos.Regisro Anterior R.3/13.658,localizado no

"ALBERTO PASQUALINI"

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011



NATRICULA 13.732-LOTE Nº 03,Urbano, com
a area superficial de 250,00m2, situado na
quadra 121 do Bairro Limeira, cidade de

P.Grande, formada pela Rua
"A",Rua"C",Rua"D", e Rua"B", localiza se no
lado par da Rua"C", a 20,00 m da esquina

formada com Rua"A", com as seguintes
dimensões e confrontações: Ao NORTE,
confronta coma Rua"C", na extensãode

10,00m: Ao LESTE, confronta com o lote nº 04,
na extensão de 25,00m: Ao SUL confronta com

o Lote nº 18, na extensão de 10,00m; E a
OESTE, confronta com o Lote nº 02, na

extensão de 25,00m.Todos os angulos são
retos.Reg. Anterior R.3/13.658, localizado

"ALBERTO PASQUALINI".

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 29/08/2011

PREDIO Um predio de alvenaria tipo Unidade
Sanitaria de 90 m2 de area contendo uma

porta e quatro janelas em frente, cobertura
c/telha de fibrocimento.(Bairro Limeira)

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

PREDIO -PAVILHAO DE OBRAS Um pavilhao
pre moldado, em alvenaria e concreto armado

c/831,60m2 de area conte ndo vinte cinco
janelas e duas portas na frente, coberto

c/telhas de aluminio.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

PREDIO CENTRO COMUNITARIO LINHA
LIMEIRA Um predio de alvenaria, c/56mde

area, coberta c/telha de fibrocimento contendo
uma porta na frente.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS CENTRO COM. LINHA LIMEIRA CENTRO COM. LINHA LIMEIRA 02/01/1996

PREDIO Com um sanitário/vestiario feminino,
um sanitário/vestiario masculino e uma sala de
fiscalização com sanitário, com 37,00m2 (trinta

sete metros quadrados) de area construida,
edificado em alvenaria, com estrutura de

concreto armado, forro de laje pré moldada,
coberta com telhas de fibrocimento, com pé

direito de 2,70m. (MATRICULA Nº 17346-PAT.
Nº 12550).

Bairro São
José Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 11/09/2017

PREDIO DA GUARITA REPETIDORA Um
predio de alvenaria c/18,15m2 de area,

contendo duas janelas na frente, cobertura
c/telha de fibrocimento

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA EQUIPAMENTOS PARA REPETIDORA 02/01/1996



PREDIO De alvenaria , destinado ao
funcionamento da Escola Municipal de Ensino

Fundamenmtal Nossa Senhora de Lourdes,
situada na localidade de Felsiberta, municipio

de Pinhal Grande, com area construida de
1208,56m2, constituida das seguintes

dependências: àrea externa, 1(uma) sala de
aula,cozinha, secretaria, sanitário masculino,

sanitário feminino. As paredes são de
alvenarias de tijolos maciços; o forro em laje de

concreto do tipo pré moldada; cobertura em
telhas de fibrocimento, com estrutura de
madeira e abas em concreto; as portas

externas são de madeira semi-ocas; todas as
janelas são de ferro, do tipo basculante, exceto
as janelas das salas voltadas para a área, que
são de madeira , tipo veneziana, fixa, na sala

de aula, na area, na cozinha e nos sanitários , o
piso ceramica, as paredes internas e externas
são rebocadas e pintadas; internamente , as

paredes da cozinah e sanitários são revestidas
de azulejos até a altura de 1,80 metros,

externamente na frente do prédio da escola,
existe uma calçada que foi executada em

concreto alisado.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS.FUNDAMENTAL N. S. DE
LOURDES

E.M.DE ENS.FUNDAMENTAL N. S. DE
LOURDES 02/01/1996

PREDIO De alvenaria , destinado ao
funcionamento da escola Municipal de Ensino

Fundamental Juraci Edler, situada na
localidade de Rincão do Appel, municipio de

Pinhal Grande, com área construda de
304,72m2, constituida das seguintes

dependências: àreas de circulação, 3(Três) sala
de aula, refeitorio, sanitário masculino,

sanitário feminino, banheiro para os
professores, cozinha e secretaria. Parte das
paredes é de alvenaria de tijolos maciços, e
parte das paredes é de alvenaria de tijolos

furados; o forro em tabuas de madeira, do tipo
macho-fêmea; cobertura em telhas de cimento

amianto, com estrutura de madeira; portas
externas de madeira maciça, de abrir; as
janelas do refeitorio, banheiros, cozinha e

secretaria são de ferro do tipo basculante, as
janelas das salas de aula, nas paredes externas

são de ferro do tipo basculante, nas salas de
aula , nas paredes junto a area de circulação as

janelas são de madeira tipo venezianas fixas,
no refeitorio na secretaria e na salas de aula , o
piso é de tacos de madeira, nos sanitários e em
parte das area de circulação o piso é ceramico

e em outra parte das areas de circulação, o
piso é de lajotão; as paredes internas e

externas são rebocadas e pintadas.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JURACI
EDLLER

E.M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JURACI
EDLLER 02/01/1996



PREDIO De alvenaria, com frente para rua
Amadeus Trevisan, contendo parte em subsolo
e outra parte assobradada, coberto com telhas

de barro do tipo francesa, com uma porta e
cinco janelas na frente, sendo o entre piso e
forro em madeira,com area construida de

458,90m2, edificado no ano de l955;obs:Parte
Superior-275m2 do Prédio,para o uso exclusivo

da Camara Municipal de Veeadores,cfe a Lei
nº1.915/04 de agosto de 2011 e o restante do
Prédio para o uso Público (Banheiro Público e
Casa Mortuaria).(AVERBADO NA MATRICULA

10.068)PATRIMONIO Nº 3966

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 10/04/1997

PREDIO De alvenaria, destinado ao
funcionamento da escola Municipal de Ensino
Fundamental Almirante Tamadaré, situada na
localidade de Passinhos, municipio de Pinhal
Grande, com area construdia de 141,00m2,

constituida das seguintes dependencias:àrea
de circulação , 2(duas) salas de aula, banheiro
e Secretaria. As paredes são de alvenarias de
tijolos maciços; o forro em tabuas de madeira,
do tipo macho-fêmea; cobertura em telhas de

barro tipo francesas, com estrutura de
madeira; portas externas de ferro, de abrir,
com mparte superior em vidros; nas salas de
aula, as janelas das paerdes externas , são de

madeira, do tipo guilhotina, com grade
externamente; nas salas de aula, nas paredes
junto á area de circulação , as janelas são de
madeira, tipo venezianas fixas e com grade

externamente nas sala de aula e na secretaria ,
o piso é de assoalho de madeira, tipo macho e
femea, na area de circulaçoa e no banheiro , o

piso é cimentado, as paredes internas e
externas são rebocadas e pintados.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESC. MUN. ALMIRANTE TAMANDARÉ ESC. MUN. ALMIRANTE TAMANDARÉ 02/01/1996



PREDIO De alvenaria, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal de Ensino

Fundamental Júlio de Prates de Castilhos,
situada na localidade de Coxilhão dos

taquarianos, municipio de Pinhal Grande, com
área construida de 135,00m2, constituida das

seguintes dependências: Àrea, 2(duas) salas de
aula, banheiro, cozinha. As paredes são de

alvenarias de tijolos maciços; o forro em tabuas
de madeira, do tipo macho-fêmea; cobertura

em telhas de barro do tipo francesas, com
estrutura de madeira; portas externas de
madeira, almofadadas, exceto a porta do

banheiro, que é semi ôca; as janelas das salas
de aula, cozinha são de madeira, do tipo

guilhotina, com grades externas; nas salas de
aula, nas paredes junto a área, as janelas são

de madeira, tipo venezianas fixas, nas salas de
aula, o piso é de assoalho de madeira, tipo

macho-femea; na cozinha , o piso é de
ceramica vermelha, e na area o pios é de

ceramica antiderrapante, no banheiro o piso é
de ceramica lisa30x30cm,as paredes internas e

externas são rebocadas e pintadas;
internamente as paredes do banheiro sao
revestidas d eazulejos até altura de 1,50

metros, externamente na frente e nas laterais
do prédio da escola, existe um calçada que foi

executada em concreto alisado.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUND. DR. J. P. DE CASTILHOS E.M.DE ENS. FUND. DR. J. P. DE CASTILHOS 02/01/1996

PREDIO De alvenaria, destinado ao
funcionamento da escola municipal de Ensino

Fundamental D. Pedro II, situada na localidade
de Gringuinha, municipio de Pinhal Grande,

com area construida de 109,22m2, constituida
das seguintes depedências: Àrea externa,
1(uma) sala de aula, cozinha, secretaria,

sanitário masculino, sanitário feminino. As
paredes são de alvenarias de tijolos maciços; o

forro em tabuas de madeira, do tipo
macho-fêmea; cobertura em telhas de

fibrocimento, com estrutura de madeira de
abas de madeira; as portas externas são de
madeira, semi-ocas; todas as janelas são de

ferro,do tipo basculante, exceto as janelas das
salas de aulas voltadas para a área, que são de
madeira, tipo veneziana, fixas; na sala de aula
e na secretaria, o piso é de ceramica 30x30cm;

na rea, na cozinha e nos sanitários, o piso é
ceramica vermelha; as paredes internas e

externas são rebocadas e pintadas
internamente, as paredes da cozinha e

sanitários são revestidos de azulejo até altura
de 1,80 metros; externamente nas laterais e

fundo do prédio da escola , existe uma calçada
que foi executada em concreto alisado, na

frente do prédio da escola, foi executada uma
calçada em ceramica antiderrapante 30x30cm.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO
II

E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO
II 02/01/1996



PREDIO De alvenaria, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal de Ensino

Fundamental 28 de Janeiro, situada na
localidade de Linha Limeira, muniicpio de

Pinhal Grande, com área construida de
164,43m2, constituida das seguintes

depedências: àrea Externa, 2(duas) salas de
aula, cozinha, secretaria, sanitário masculino,

sanitario feminino. As paredes são de
alvenarias de tijolos maciços; o forro em tabuas

de madeira, do tipo macho-fêmea; cobertura
em telhas de fibrocimento, com estrutura de
madeira; a porta externa de uma das salas de
aula é de madeira maciça, com almofadas; as
portas externas de uma das salas de aula, da
secretaria, dos banheiros e da cozinha, são de

madeira, semi ocas; todas as janelas são de
ferro, do tipo basculante, excetos as janelas

das salas de aulas voltadas para a rea que são
de madeira, tipo veneziana fixas, nas sala de
aula e na secretaria , o piso e de assoalho de

madeira, tipo macho-femea; na area na cozinha
e nos sanitários, o piso é ceramica vermelha ;

as paredes internas e externas são rebocadas e
pintadas internamente, as paredes da cozinha
e sanitário são revestidas de azulejos atyé a

altura de 1,80 metros; externamente em todo o
perimetro do prédio da escola, existe uma

calçada que foi executada em concreto alisado.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUNDAMENTAL 28 DE JANEIRO E.M.DE ENS. FUNDAMENTAL 28 DE JANEIRO 02/01/1996



PREDIO De alvenaria, destinado ao
funcionamento da Esc.Mun.de Ens.Fund.Olavo

Bilac,situada na loc. de Encruzilhada,
municipio de P.Grande, com área construida de

165,38m2, constituida das seguintes
dependências: àrea externa, 2 (duas) sala de

aula, cozinha,secretaria,sanitário
masculino,sanitário feminino e depósito.As

paredes são de alvenarias de tijolos maciços;o
forro em tabuas de madeira, do tipo

macho-fêmea; cobertura em telhas de
fibrocimento,com estrutura de madeira e abas

de concreto;as portas externas das salas de
aula,da cozinha,e da secretaria são de

madeiras maciças,com almofadas;as portas
externas dos banheiros são de

madeiras,semi-ocas e a porta do depósito é de
chapa de ferro, de abrir, todas as janelas são
de ferro, do tipo basculante, exceto as janelas

da salas de aulas voltadas para a area , que são
de madeira, tipo veneziana , fixas, nas sala de

aula , o piso é de assoalho de madeira ,tipo
macho-femea, na area, na cozinha e nos

sanitários, o piso vermelha e na secretaria e no
deposito, o piso é de ceramica lisa 30x30cm, as

paredes internas e externas são rebocas e
pintadas, internamenet, as paredes da cozinha

e sanitários são revestidas de azulejos até
alutra de 1,80 metros, externamente nas

laterais e fundos do prédio da escola, existe
uma calçada que foi executada em concreto

alisado, na frente do prédio da escola, e
ligando este até o prtão foi executada uma

calçada em ceramica antiderrapante
30x30cm.AMPLIAÇÃO C/area construida de

33,28m2;

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS.FUNDAMENTAL OLAVO BILAC E.M.DE ENS.FUNDAMENTAL OLAVO BILAC 02/01/1996



PREDIO De alvenaria, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal de Ensino

Fundamental José Bonifácio, situada na
localidade de Linha Nossa Senhora Aparecida

municipio de Pinhal grande, com área
construida de 109,62 m2, constituida das

seguintes depedências: àrea Externa, 1(uma)
sala de aula, cozinha, secretaria, sanitário

masculino, sanitário feminino. As paredes são
de alvenarias de tijolos maciços; o forro em laje

do tipo pré moldad; cobertura em telhas de
fibrocimento, com estrutura de madeira e abas

de concreto; as portas são de madeiras,
semi-ocas, na cozinha e sanitários; na sala de

aula e secretaria, portas de madeira, com
almofadas de pinnus; todas as janelas são de
ferro, do tipo basculante, exceto as janelas da

salas de aulas voltadas para a area , que são de
madeira, tipo veneziana, fixas; na sala de aula

o piso é de assoalho de madeira e na secretaria
o piso é de tacos de madeira, na area da

cozinha e nos sanitários , o piso é ceramica
vermelha, as paredes internas e externas são

rebocados e pintadas, internamente as paredes
da cozinha e sanitários são revestidas de

azulejos até a altura de 1,80 mertros,
externamente em todo o perimetro do prédio

da escola, existe uma calçada que foi
executada em concreto alisado.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ
BONIFÁCIO

E.M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ
BONIFÁCIO 02/01/1996

PREDIO De alvenaria,com area construida de
106, 25 m2, composta de uma sala de aula,

uma cozinha, uma Secretaria, uma circulacao
sanitario Masculino e Sanitario Feminino com

paredes de alvenaria de tijolos furados,
rebocado e pintado interna e externa, coberta

com telhas de fibrocimento de 6mm de
espessura e piso ceramico e parquet.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M. DE ENS. FUND. BARÃO DO RIO BRANCO E.M. DE ENS. FUND. BARÃO DO RIO BRANCO 02/01/1996

PREDIO Misto, com area construida de
60,125m2, composta de uma sala de aula, uma
cozinha, uma circulacao sanitario Masculino e
sanitario Feminino , com paredes externas de
madeira de lei com mata-juntas e parede dos
banheiros executados com alvenaria de tijolos

furados ate 1,00m de altura, paredes internas e
forro de lambri de pinnus, coberta com telhas

de fibrocimento de 4mm de espessura e piso de
ceramica e assoalho com barrotes de madeira

de lei, onde localiza a Escola Municipal de
Ensino Fundamental General Canabarro.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996
(Baixado em 04/09/2018)

PREDIO Um pavilhao pre moldado, em
alvenaria e concreto armado,c/120m2 de area
contendo um abrigo aberto e duas janelas na

frente, coberta c/telhas de fibrocimento.
(MATRICULA Nº 17347-PAT. Nº 12551).

Próprio SECRETARIA DA AGRICULTURA IND.E COMERCIO HORTO FLORESTAL HORTO FLORESTAL 02/01/1996



PREDIO de alvenária, destinado ao
funcionamento da Escola Municipal de Ensino
Fundamental Maestro Mendanha, situada na

localidade de Passo do Jacuí, municipio de
Pinhal Grande, com área construida de
105,85m2, constituida das seguintes

depedências: àrea, 2 (duas) salas de aula e
banheiro. As paredes são de alvenarias de

tijolos maciços; o forro em tábuas de madeira,
do tipo macho-fêmea; cobertura em telhas de

barro do tipo francesas, com estrutura de
madeira; portas externas de madeira, maciças;

as janelas das salas de aula, nas paredes
externas, são de madeira, do tipo guilhotina;

nas salas de aula, nas paredes junto á área,a s
janelas são de madeira, tipo venezianas, fixas;

nas salas de aula, o piso é de assoalho de
madeira, tipo macho-femea, na area e no
banheiro, opiso é cimentado, as paredes

internas e externas são rebocadas e pintadas.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M DE ENS. FUNDAMENTAL MAESTRO
MENDANHA

E.M DE ENS. FUNDAMENTAL MAESTRO
MENDANHA 02/01/1996

PREDIO em alvenaria, situada junto ao Horto
Florestal, no bairro São José do Pinhal,
municipio de Pinhal Grande, com area
construida de 88,74m2, constituida das

seguintes dependências: Copa-Cozinha, sala de
Jantar,Sala de Estar, banheiro social e 2(dois)
dormitórios. As paredes são de alvenarias de
tijolos maciços; o forro é do tipo forro-pacote

em todas as depedências, exceto no banheiro e
dormitorio menor, onde o forro é em tabuas de
madeira, do tipo macho-femea; cobertura em
telhas de cimento amianto, com estrutura de
madeira, e abas em concreto; portas externas

são de madeira almofadas, tendo a metade
superior com vidros; as janelas dos dormitórios

e das salas são de madeiras, do tipo
guilhotina.MATRICULA 17347-PAT. Nº 12551

Próprio SECRETARIA DA AGRICULTURA IND.E COMERCIO HORTO FLORESTAL HORTO FLORESTAL 02/01/1996



PREDIO misto, denominado de Centro
Comunitário Dois Irmãos, situada na localidade

de Dois Irmãos, municipio de Pinhal Grande,
com area construida de 435,23m2, sendo parte

em alvenaria e parte de madeira (cancha de
bochas). O prédio é composto das seguintes
dependências: àrea aberta, capela, sanitário

masculino, sanitário feminino, deposito,
churrasqueira, açougue, cozinha, banheiro de
serviço, fornos, abrigo aberto, copa e cancha
de bocha. parte das paredes são de alvenarias
de tijolos furados , e partes das paredes (na
Cancha de bochas) são de madeira bruta;

cobertura em telhas de cimento amianto em
várias espessuras, com estrutura de madeira;
portas internas em madeira , tipo semi-ocas;

janelas externas, em ferro do tipo basculante;
portas externas em ferro de abrir, com a parte
de vidro; na area aberta o piso e de pedras de

basalto; na capela o piso e de lajotão; nos
banheiros, churrasqueiras, açougue e cozinha,

piso ceramico; no abrigo, copa e canha de
bocha, piso cimentado parte das paredes

internas e externas são rebocados e pintadas
com tinta acrilica e parte destas paredes são

de tijolo a vista; na capela, deposito, banheiros
e cozinha o forro é de madeira; na cancha de

bochas, copa abrigo, churrasqueira e area
aberta ,não existe forro.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

PREFEITURA MUNICIPAL AMPLIACAO Um
predio de madeira, c/170,30m2 de area, c/duas

portas e tres janelas na frente, cobertura
c/telhas romana.onde esta o Conselho Tutelar.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

PREFEITURA MUNICIPAL EXISTENTE Um
predio de madeira, c/102,60 m2,de area, c/uma

porta e duas janelas na frente, cobertura
c/telhas.Onde esta a Assistencia Social.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

PRÉDIO DA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND.
JOSÉ RUBIN FILHO- Edificações em dois

blocos: BLOCO A em 2 (dois) pavimentos com a
area de 717, 46m2, edificada em 1976 o

pavimento térreo sob pilotis e nos anos de
1994 e 2000 concluido o sub solo e telheiro,

em alvenaria com estrutura de concreto
armado, forro de madeira, coberto com telhas

de fibrocimento, com pé direito de 2,70
metros; BLOCO B Em 1 (um) pavimento com
area total de 252,00 m2, edificada em três
etapas nos anos de 2005, 2007 e 2010, em

alvenaria com estrutura de concreto armado,
forro de laje pré moldada, cobertura com

telhas de fibrocimento e com pé direito de 3,00
metros.Totalizando a área construida de
969,46m2 (novecentos e sessenta e nove

metros e quarenta e seis decimetros
quadrados). Conforme a AV.1/12.811 16 de
março de 2018 Construção- MATRICULA

12.811

Rua Cezar
Rubin Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESCOLA MUNIC.DE ENS. FUND. JOSÉ RUBIN FI ESCOLA MUNIC.DE ENS. FUND. JOSÉ RUBIN FI 14/05/2018



PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO
FREIRE Com area construida total de 198,05
m2,em alvenaria de tijolos, forro de laje tipo

pré-moldada, cobertura de telhas de
fibrocimento, esquadrias externas (janelas) de
ferro do tipo basculante, constituida de duas
salas de aula, uma cozinha, uma secretaria,

uma circulação e sanitários masculinos e
feminino.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE 22/04/1999

PRÉDIO ESCOLAR INFANTIL, Com 564,50m2
(quinhentos e sessenta e quatro metros e
cinquenta decimetros quadrados) de area

construida, em alvenaria, coberto com telhas
ceramicas, contendo sala de aula, de repouso,

de recreação, adminstrativas, sanitários,
serviços e cozinha. Av. 1/16385 13 de janeiro
de 2016 construção.MATRICULA Nº 16385,

Está sob no Imovel Pat. nº 12056.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA CRECHE-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL 15/08/2016



Parte da area total matriculada sob nº 244,
oficio de Registro de Imóveis de Júlio de

Castilhos/RS, de propriedade do Sr. Antonio
Rosa Alcantara: Uma fração de terras" Area 1",

sem benfeitorias, de forma triangular, com
area superficial de 1.527,54 m2 (Hum mil e

quinhentos e vinte e sete metros e cinquenta e
quatro decimetros quadrados), situada no

lugar denominado Dois Irmãos , municipio de
Pinhal Grande, com as seguintes dimensões e
confrontações atuais: ao Norte, partindo do
ponto A onde forma um angulo interno de
27*57'42" com a face sul, confronta com a

estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho
A-B, na extensão de 10,22 metros até chegar
ao ponto B: formando ai um angulo interno
167º58'41", confronta com a estrada Pinhal

Grande-Rincão do Appel, trecho B-C, na
extensão de 48,09 metros até cheagr ao ponto
C; formando ai um angulo interno interno de
188º23'21", confronta com a estrada Pinhal

Grande-Rincão do Appel, trecho C-D, na
extensão de 15,43 metros até chegar ao ponto

D; formando ai um angulo interno de
190º21'33" confronta com a estrada Pinhal

Grande-Rincão do Appel, trecho D-E, na
extensão de 14,03 metros até chegar ao ponto

E, formando ai um angulo interno de
180º43'33", confronta com a estrada Pinhal

Grande-Rincão do Appel, trecho E-F, na
extensão de 7,75 metros até chegar ao ponto F;
a OESTE, partindo do ponto F onde forma um

angulo interno de 47º com a face norte,
confronta com a Area B2 desta desapropriação,

trecho F-G, na extensão de 42,71 metros até
chegar ao ponto G; ao SUL, partindo do ponto

G onde forma um angulo interno de 86º33' com
a face oeste, confronta com o Arroio Ferreira,
trecho G-H, na extensão de 20,42 metros até
chegar ao ponto H; formando ai um angulo

interno de 172º25'23", confronta com o Arroio
Ferreira, trecho H-I, na extensão de 24,21

metros até chegar ao ponto I; formando ai um
angulo interno de 189º15'54", confronta com a

Arroio Ferreira, trecho I-A, na extensão de
43,35 metros até chegar ao ponto A onde
iniciou-se esra descrição, e fechando ai o

perimetro.MATRICULA 13.518

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 21/08/2008



Prédio de alvenaria, denominado de Centro
Comunitário do Espinharedo, situado na
localidade denominada Espinharedo, no
municipio de Pinhal Grande, com area

construida de 168,75m2, constituida das
seguintes depedências: Salão, copa,

cozinha/churrasqueira, sanitário masculino e
sanitário feminino. As paredes são de

alvenarias de tijolos furados, com pilares e
vigas em concreto armado; não existe
forro;cobertura em telhas ondulada de

fibrocimento, com estrutura de madeira; portas
internas em madeira tipo semi-oca; portas

externas em ferro, de abrir; janelas externas,
em ferro, do tipo basculante; piso de cimento
alisado em todas as dependências; paredes

internas e externas, em tijolo a vista; no
entorno das portas e janelas, mocheta

rebocada e pintada; instalações eletricas e
hidro-sanitárias embutidas nas paredes e

forros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 23/12/2004

QUADRA POLIESPORTIVA , Com 585,31m2
(Quinhentos e oitenta e cinco metros e trinta e
um decimetros quadrados) de area construida,

com piso de concreto alisado. Conforme a
AV.3/12.284 01 de novembro de 2013

CONSTRUÇÃO.MATRICULA 12.284.obs;
(AVERBADO na MATRICULA Nº 12.284 PAT.
Nº 8489).AV.4/12.284 02 de junho de 2014

CONSTRUÇÃO com AMPLIAÇÃO:
COBERTURA DA QUADRAB POLIESPORTIVA

da AV. 3/12.284, com ampliação da area
consatruida que passou para 772,40m2

(setecentos e setenta e dois metros e quarenta
decimetros quadrados), construida em

estrutura metalica,cobertura com telhas de
aluzinco e pé direito variavel com altura

maxima no centro do arco de 10,10m. VALOR
VENAL 244.749,00 TOTALIZANDO A

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO 289.749,00.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 01/11/2013

SUB-PREFEITURA DE RINCÃO DO APPEL-
Predio de alvenaria de dois pavimentos, com

area construidatotal de 357,50m, sendo o
sub-solo constituido de deposito, banheiro,

copa-cozinha, alojamento e abrigo de
máquinas, com area construida de 178,74m e o
pavmento terreo constituido de uma residencia
com uma area, um banheiro, uma cozinha, uam
area de serviço e dois dormitórios, tendo aindo

o pavimento terreo um gabinete para o
sub-prefeito com almoxarifado, um gabinete

médico, um gabinete odontologico, uma sala de
coleta, uma sala de espera, dois banheiros,
uma secretaria onde funciona o correio e o

telefone público e uma area, com area
construida de 178,76m2. As paredes do

sub-solo são de tijolos maciços e as do terreo
de tijolos furados. O forro do sub solo é pré laje

e no pavimento terreo é lamri de madeira. A
cobertura é de telhas de cimento amianto. As
esquadrias externas são de ferro e as internas

de madeira (Semi Ocas).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 31/12/1999



TERRENO Forreiro ao municipio de Pinhal
grande, nº 09(nove), da quadra 06 (seis), do

Bairro Limeira, cidade de Pinhal Grande,
formado por parte antigo terreno forreiro nº 37

(trinta e sete), da quadra 6 (seis), sem
construções, com a area superficial de

297,10m2 (duzentos e noventa sete metros e
dez decimetros quadrados), localizado á

Avenida José Batistella, lado par, distando
35,00 m da esquina com a rua 15 de novembro,

com as seguintes dimensões e confrontações
atuais: ao NORTE, formando um angulo

interno de 82º com a face oeste, confronta com
o lote nº 04 (quatro), da Mitra Diocesana de

Santa Maria, na extensão de 20,00 m, a
LESTE, formado um angulo interno de 98º com

a face norte, confronta com a avenida José
Batistella na extensão de 15,oo metros; ao

SUL, formando uma ngulo interno de 82º com
a face leste, confronta com o lote nº 8 (oito),

dito de Hermes Luiz Bortolotti, na extensão de
20,00 metros; e a OESTE, formando um angulo
interno de 98º coma face sul, confronta com o

lote nº 4 (Quatro), da Mitra Diocesana de
Santa Maria, na extensão de 15,00 metros. O

quarteirão é formado pela rua XV de
novembro,avenida batistella, rua 7 de
setembro e rua Barão do Rio Branco.

MATRICULA 12.293

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 10/05/2006

TERRENO RURAL, destinado para construção
de uma mangueira para gado, com area

superifial de 895,95m2 (oitocentos e noventa e
cinco metros, e noventa e cinco decimetros

quadrados), situado no lugar denominado Dois
Irmãos, muniicpio de Pinhal Grande, localizado
na face norte a cin co metros da area de terras

de Elton Rogélio Facco, com as seguintes
confrontações e dimensões: ao NORTE,

formando um angulo interno de 50º com a face
oeste, confronta com terras de Nilton José

Forgiarini Barbieri, Oberte Miguel Barbieri e
Valdomiro Barbieri, na extenção de 31,25m; a
LESTE, formando um nagulo interno de 127º

com a face norte, confronta com terras de
Nilton José Forgiarini Barbieri, Oberte Miguel
Barbieri e Valdomiro Barbieri, na extensão de
31,20m; ao SUL, formando um nagulo interno
de 73º com a face leste, confronta com terras

de Nilton José Forgiarini Barbieri, Oberte
Miguel Barbieri e Valdomiro Barbieri, na

extensão de 24,00m; e a OESTE, na extensãode
44,00m, formando um angulo interno de 110º
com a face sul, confronta com a estrada geral

que conduz da cidade de Pinhal Grande ao
Rincão da Varzea e a residencia Nilton José

Forgiarini Barbieri, Oberte Miguel Barbieri e
Valdomiro Barbieri, frente ao acesso ao Rincão

da Varzea, que segue na direção sul.
MATRICULA 15.177

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 21/11/2013



TERRENO Sem benfeitorias, com a area de
10.000m2(Dez mil metros quadrados)situado
no Povoado de Sao Jose do Pinhal, no distrito
de Pinhal grande, situado a rua Cesar Rubin

,lado impar, esquina com a rua Amadeu
Trevisan, com as seguintes confrontacoes e

metragens: ao NORTE no sentido Oeste-Leste,
102,00m( Cento dois metros),acompanhando
uma sangas em denominacao, com imovel da
sucessao de FERNANDES DAROLD;ao SUL

com terreno do casal JULIO RUBIN, onde mede
62m50(sessenta dois metros e cinquenta
centimetros), no sentido leste e oeste, a

LESTEc/terreno do casal JULIO RUBIN onde
mede 73m00(setenta tres metros), no sentido
norte-Sul com a rua Amadeu Trevisan, onde

mede 58m00(cinquenta oito metros), no
sentido Norte-sul; ao SUL com a rua Cesar
Rubin, onde mede 47,00m(quarenta sete

metros), no sentido leste-oeste, ao OESTE-com
terreno do casal Julio Rubin, por uma linha

reta , que mede 179,00m(cento setenta nove
metros quadrados), no sentido sul-norte, ate

sanga.Proprietario Julio Rubin, brasileiro
casado com Veronica Alessio Rubin, ele

aposentado, ela do lar domiciliados no distrito
de pinhal grande.Registro Anterior: 2.534 do

livro3-F, datado de 02 de março de
1937.MATRICULA Nº 4193Data do registro 31

de julho de 1995(ESCOLA JOSÉ RUBIN
FILHO).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996
(Baixado em 15/05/2018)



TERRENO URBANO Sem benfeitorias,coma
area de 5.303,64m2(Cinco mil, trezentos e tres

metros e sessenta e quatro decimetros
quadrados),ocupando toda quadra numero 72

do Bairro Sao Jose do Pinhal, situado na
esquina formada pelas ruas Cesar Rubim e
Amadeus Trevisan, lado par de ambas, na
cidade de Pinhal Grande ,com as seguintes

dimensoes e confrontacoes: ao NORTE,
formando um angulo interno de 92 Grause 16
min.com o lado oeste, percorre a extensao de
64,40 metros, seguindo dai com um angulo

interno de 188 graus e 38 min. na extensao de
17,20 metros, seguindo com um angulo interno

de 202 graus e 12 min, na extensao de 5,40
metros, tudo confrontando com a rua cesar

Rubin; a LESTE, formando um angulo interno
de 90 graus e 18min, com o lado norte,

confronta com a rua Amadeus Trevisan, na
extensão de 49,70 metros: ao SUL, formando

um angulo interno de 84 graus e 20 min, com o
lado leste, percorre 66,65 metros e com um

angulo interno de 146 graus e 34 min, percorre
22,80 metros, confrontando com a rua José
Jacob Piussi; a OESTE, formando um angulo

interno de 128 graus e 52 min com o lado sul,
percorrea extensão de 58,35 metros e com um
angulo inertno de 146graus 50 min, percorre
12,90 metros, confrontando com a rua José

Rubin,fechando assim a poligonal.O quarteirão
é formado pelas ruas José Rubin Filho, Cesar
Rubin, Amadeus Trevisan e José Jacob Piussi.
AVERBAÇÃO: AV.2/10.068 UM PRÉDIO DE
ALVENARIA Contendo parte subsolo e outra

parte assobradad, coberta com telhas de barro
do tipo francesas, com um porta e cinco janelas

na frente, sendo o entre-piso e forro em
madeira, com 458,90m2 (quatrocentos e

cinquenta oito metros e noventa decimetros
quadrados) de area construida , com frente
para a rua Amadeus Trevisan.VALOR DE
AVALIAÇÃO R$ 18.000,00 (PATRIMÔNIO

Nº4918)

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 08/05/1996

TERRENO URBANO Sob no. 01, constituido de
toda quadra 57 do Distrito Industrial de Pinhal

Grande, de forma retangular, com a area
superficial de 14.500,00m2(Quatorze mil e

quinhentos metros quadrado) situado no bairro
integracao, cidade de Pinhal Grande,localizado

na esquinaformada pelas ruas no. 01 e no.
02,lado impar de ambas, com as seguintes

confrontacoes:ao NORTE, com terras de Luiz
A.G.Cocco, Sandro R. G.Cocco e Fabio

G.Cocco,na extensao de 250,00 metros; ao
SUL, com a ruano. 01, na extensao de 250,00

metro; a LESTE, ainda com terras de Lui
A.G.Cocco, Sandro R.G.Cocco e FabioG.Cocco

na extensao de 58,00 metros;e a OESTE, com a
rua no. 02, na extensao de 58,00 metros.Todos
os angulos sao retos.O quarteirão e formado

pelas ruas nº 01 e nº 02 e terras de Luiz A. G.
Cocco, Sandro R.G. Cocco e Fabio G.

Cocco.Registro Anterior: MATRICULA Nº
9.964. livro dois, desta data e serviço.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996



TERRENO URBANO Sob no. 01, constituido de
toda quadra 58 do Distrito Industrial de Pinhal

Grande, de forma Irregular, com a area
superficial de 7.690,80 m2(Sete mil, seiscentos

e noventa metros e oitenta decimetros
quadrado), situado no Bairro Integracao,

cidade de Pinhal grande,localizado na esquina
formada pela rua no. 01 e pela rua no.03 lado
impar ambas, com as seguintes dimensoes e

confrontacoes: ao NORTE formado um angulo
interno de 80 graus e 50 minutos com o lado

Oeste, confronta com terras de Valter J.Rubin,
Flavio F.Rubin e Maria L.Rubin, na extensao de

137,00 metros; ao sul, formado um angulo
interno de 90 graus com o lado leste, confronta

com a rua no. 01, na extensao de128,20m
metros; a LESTE, formando um angulo interno
de 90 graus com o lado norte, confronta com a

rua nº 02, na extensão de 58,00 metros, e a
OESTE, formando um angulo interno de 99

graus e 10 minutos com o lado sul, confronta
com a rua nº 03, na extensão de 58,65 metros.
O quarteirão e formado pelas nº 01, nº 02 e nº

03 e ainda com terras de Valter José Rubin,
Flavio Franciso Rubin e Maria Lourde

Rubin.Registro Anterior.MATRICULA Nº 9.964,
livro dois, desta data e serviço.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996

TERRENO URBANO Sob no. 01,constituido de
toda quadra 56 do Distrito Industrial de Pinhal

Grande, de forma irregular, com a area
superficialde 7.293,00m2(Sete mil duzentos e

noventa tres metros quadrado), situado no
Bairro Integracao, cidade de Pinhal Grande

localizada na esquina formada pela rua no. 01
lado par e pela rua no.03 lado impar, com as

seguintes dimensoes e confrontacoes: ao
NORTE, formando um angulo interno de 80

graus e 50 minutos com o lado oeste, confronta
com a rua no. 01, na extensao de 126,10m ao

SUL, formando um angulo interno de 90 graus
com o lado leste, confronta com terras de
Valter Jose Rubin,Flavio F.Rubim e Maria
L.Rubin, na extensao de 117,00 metros; a

LESTE, formando um angulo interno de 90
graus com lado norte, confronta com a rua nº
02, na extensão de 60,00 metros;e a OESTE,

formando um angulo interno de 99 graus e 190
minutos com o lado sul, confronta com 60,70
metros. o Quarteirão e formado pelas ruas nº
01, nº 02 e nº03 e ainda com terras de Valter
José Rubin, Flavio Francisco Rubin e Maria

LOurdes Rubin. Registro AnteriorMATRICULA
Nº 9.964, livro dois , desa data e serviço.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996



TERRENO URBANO, com area superficial de
10.000,00 m2 (Dez mil metros quadrados),

situado na cidade de Pinhal Grande, nas
quadras 74 e 82 do bairro São José do Pinhal, á
rua Cezar Rubin esquina com a rua Amadeus
Trevisan, lado impar e par, respectivamente

com as seguintes dimensões e confrontações:
ao NORTE, formando um angulo interno de 47º
19' com a face oeste, confronta com a sanga do

Pinhal, tendo do outro lado a área de Adaleo
José Pesamosca, na extensão de 98,50m; a

LESTE, formando um angulo interno de
150º04'com a face norte, segue na direção sul

em confrontações com o lote de Fernandes
Antonio Cargnin, na extensão de 56,65m,
dobrando dai para oeste com um angulo

interno de 79º59' em confrontação com o lote
da Sociedade Cultural Recreativa Alvorada, na
extensão de 51,00m e transversalmente a rua
Amadeus Trevisan, na extensão de 12,00m,
totalizando 63,00m e dobrando dai com um
angulo interno de 278º36', segue na direção

sul, em confrontação com a rua Amadeus
Trevisan, na extensão de 70,85m; ao SUL

formando um angulo interno de 60º51' com a
face leste, confronta com a rua Cezar Rubin, na
extensãode 51,00m; e a OESTE, formando um

angulo interno de 103º11' com a face sul,
confronta com a área de Ivanir José Rubin, na
extensão de 181,75m. MATRICULA Nº 12.811
Onde está localizado o prédio da Escola Mun.
de Ens. Fund. José Rubin Filho - AV. 1/12.811

Rua Cezar
Rubin Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA ESCOLA MUNIC.DE ENS. FUND. JOSÉ RUBIN FI ESCOLA MUNIC.DE ENS. FUND. JOSÉ RUBIN FI 15/05/2018

TERRENO Urbano no. 02 da quadra 68, sem
construções, com area superficial de

2.032,-00m2 (dois mil e trinta dois metros
quadrados), situado bairro integração, na

cidade Pinhal Grande, á avenida integração,
lado impar, distando 305,50m da esquina com

rua dos Tapes, lado par, com as seguintes
confrotações : ao NORTE, nos fundos formando

um angulo interno de 90 com face leste,
confronta com terras de Deoclides Redin, na

extensão de 51,60m; ao SUL, nafrente
formando um angulo interno de 92 32 com a

face oeste, confronta com avenida integração,
na extensão de 50,00m, a LESTE, lado

esquerdo, formando um angulo interno de 90
com a face sul, confronta com terras de

Deoclides Redim na extensão de 40,00m, e a
OESTE, lado direito, formando um angulo

interni de 87 28' com a afce norte, confronta
com terras de Leopoldo R.A. Piovesan e Cia

Ltda. na extensão 40,03m, localizado no
quarteirão incompleto formado pela rua dos

Tapes avenida integração, terras de Deoclides
Redin, terras de Roque Trindade dos Santos e
Terras de Leopoldo R.A Piovesan e Cia Ltda.

MATRICULA Nº 12.578

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 30/11/2005



TERRENO Urbano, sem benfeitorias, com a
area de 838,96m2,( Oitocentos e trinta e oito

metros e noventa e seis decimetros
quadrados), situado na esquina formada pela
rua valentim Rubin, lado impar , e Rua sem

denominação, lado impar, dentro da quadra 16
do bairro limeira-centro, em Pinhal Grande,
quadra esta incompleta, formada pelas ruas

Valentim Rubin, Rua Júlio Lourenço de Salles e
Rua Sem denominação, com as seguintes

dimensões e confrontações:ao NORTE, onde
forma angulo interno de 85º07'03" com a face
leste,confronta com a area remanescente da

matricula nº 12.562, na extensão de 28,10m; a
OESTE, onde forma angulo interno de

94º52'57"com a face norte, confronta com a
Rua Sem Denominação,lado impar,na extensão
de 28,45m; ao SUL, onde forma angulo interno
de 91º16'41" com a face oeste, confronta com a

Rua Valentim Rubin, lado impar, na extensão
de 28,00 m; e a LESTE, onde forma angulo

interno de 88º43'19" com a face sul, confronta
com o terreno do Centro Comunitário São
Francisco de Assis, na extensão de 20,00

metros e ainda na extensão de 11,47 metros
com terreno de Albrelina Rodrigues da

Silva.MATRICULA 13.985

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 31/12/2009

Terreno Urbano em forma irregular ,sendo o
saldo remanescente do fracionamento da

matricula no. 9.040, sem benfeitorias, com a
area superficial de 17.588,00m2(Dezessete mil
,quinhentos e oitenta e oito metros quadrado),
situado ao longo da Av.Integracao, no bairro

Integracao, nacidade de Pinhal Grande, com as
seguintes dimensoes e confrontacoes:ao

NORTE,confronta com terras de DEOCLIDES
REDIN, na extensao de duzentos(200, metros);
ao SUL numa linha quebrada, confronta com a
Av.Integracao na extensaode 37,00(trintasete

metros)dobrado dai para o norte em
confrontacao com o terreno no.02 de

Propriedade da Prefeitura Municipal, na
extensao de 40,80 metros dobrando dai para o
oeste em confrontacao com os terrenos nº01 e
02 digo 02 e 01 de propriedade da Prefeitura

Municipal, na extensãode 60,00 metros,
dobrando dai para o sul em confrontação com o

terreno 01 na extensão de 40,00 metros,
dobrando dai para oeste, na extensão de

102,80 metros, confrontando novamente com a
avenida integração; a LESTE confronta com a

outras terras da Prefeitura Municipal, na
extensão de 100,00 (Cem metros) e a OESTE,
confronta com terras de Deoclides Redin, na
extensão de 100,00 (Cem metros) fechando
assim com a poligonal terreno situado na

quadra nº 50, formada oela Av. Integração, que
fica ao sul, terras de Deoclides Redn ao norte e

oeste; e terras da Prefeitura Municipal de
Pinhal Grande, a leste. REGISTRO ANTERIORR

1/9.040 livro 2 de 06.07.93 deste oficio

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 07/12/1993



UMA FRAÇÃO DE TERRAS, com a area
superficial de 1.840,50m2 (um mil, oitocentos e

quarenta metros e cinquenta decimetros
quadrados), situado no lugar denominado
Rincão dos Basilios, municipio de Pinhal
Grande, parte do lote rural, numero 57
(Cinquenta e sete) da Seccão Sétima

Gringuinha, com as seguintes dimensões e
confrontações: ao NORTE formado um angulo
interno de 121o00' com a face oeste, confronta
com as terras de Nilso Capeletti, na extensão
de 42,00m (quarenta e dois metros); ao SUL,

formando um angulo interno de 112o20' com a
face leste, confronta ainda com terras de Nilso
Capeletti, na extensão de 24,00m (Vinte quatro
metros); a LESTE, formando um angulo interno

de 87o30' com a face norte, seguindo na
direção norte-sul, confronta com terras de

Nilso Capeletti, na extensão de
17,65m(Dezessete metros e sessenta cinco

centimetros), formando ai um angulo interno
de 129º 10'seguindo na direção norte sul,
numa extensão de 51,20m(cinquenta e um
metros e vinte centimetros), confronta com

terras de Nilso Capeletti; a OESTE, formamdo
um angulo interno de 90º com a face sul,
confronta com terras de Achiles Silveira

Machado, numa extensão de 42,00 (Quarenta
dois metros), REGISTRO ANTERIOR:MATR.

10743, lv2, de 10/08/98 deste
serviço>MATRICULA Nº 10.800 Decreto nº

564, de 07 de abril de 1998 e Lei nº 507 de 07
de abril de 1998.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 15/01/1998



UMA FRAÇÃO DE TERRAS, sem construções,
com a area superficial de

17.917,54m2(Dezessete mil, novecentos e
dezessete metros e cinquenta e quatro

decimetros quadrados), situada ao norte da
cidade do bairro limeira, cidade de Pinhal

Grande, dentro da quadra nº 16, quadra esta
incompleta, formada pela rua Valentim Rubin,

Júlio Lourenço de salles e rua sem
denominação, com as seguintres dimensões e
confrontações atuaus: ao NORTE onde forma
um angulo interno de 81º11'39" com a face

leste, confronta com terras de Arlindo Posser,
na extensãode 195,61m; a OESTE, onde forma

un angulo interno de 93º04'20" com a face
norte, confronta com terras de Avelino Posser,
na extensão de 94,48m; ao SUL, onde forma
um angulo interno de 87º00'55" com a face

oeste, confronta com terras de Avelino Posser
e terrenos da Prefeitura Municipal de Pinhal
Grande, na extensãode 76,82m; formando ai
um angulo interno de 181º26'42" segue na

direção oeste-leste, face sul, confrontando com
terrenos da Prefeitura Municipal de Pinhal

Grande, terreno de Maria Lodovina da Rosa e
terreno de roberto da Rosa, na extensão de
79,57; formando ai um angulo interno de

96º04'44" segue na direção sul-nort, face leste,
confrontando com terreno de Gilberto Ayres da
Rocha, na extensão de 10,61m; formando ai um
angulo interno de 270º02'40" segue na direção
oeste-leste, face sul, confrontando com terreno

de Gilberto Ayres da Rocha , na extensão de
20,00m e ainda na extensão de 9,23m, com a
rua Julio Lourenço de Salles; a LESTE, onde
forma um angulo interno de 91º09'00" com a

face sul, confronta com terras de Arlindo
Posser, na extensão de 91,05m.MATRICULA

Nº 16.056.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 30/12/2014



UMA FRAÇÃO De terras urbanas, de uso
público, inaliavel, com area superficial de

4.233,17m2 (Quatro mil e duzentos e trinta e
três metros e dezessete decimetros

quadrados), situada nos fundos da quadra nº
49 e da quadra 64 do bairro Limeira, cidade de

Pinhal Grande, localizada na rua Anita
Garibaldi, lado par, distante de 76,50 metros
da esquina formada pela rua Anita Garibaldi ,

lado par, com a Avenida Integração , lado
Impar, , com as seguintes dimensões e

confrontações: ao NORTE, formando um
angulo interno de 81º coma afce oeste,

confronta se com a rua Anita Garibaldi , lado
par, na extensão de 16,55 metros; a LESTE ,

formando um angulo interno de 117º10' com a
face norte, confronta se com terras de Adelino
Batistella e terras de Adelino Batptistella e de
celito Pereira, na extensão de 129,30 metros;

ao SUL, formando um angulo interno de 95º30'
com a face leste confronta se com terras de

Leopoldo R.A. Piovesan e Cia Ltda. na extensão
de 35,93 metros; e a OESTE , formando um

angulo interno de 84º50' com a face sul
confronta se com terras de Leopoldo R.A.
Piovesan e Cia Ltda. e terras de Romarino
Dallanora na extensão de 78,60 metros, e

formando ai um angulo interno de
161º30'segue na direção sul-norte, face oeste,
confrontando com a rua Alberto Pasqualini e

terras de Romarino Dallanora , na extensão de
65,35 metros. Registro Anterior R

1/14.108.MATRICULA 14.169.

RUA ANITA
GARIBALDI Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 28/12/2017

(Baixado em 05/04/2018)

Um predio de alvenaria c/63m2 de area,
contendo uma porta e duas janela na frente,

cobertura com telhas de fibrocimento.
Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 02/01/1996

Um prédio de alvenaria denominado Vestiario
e sanitários do Estadio Municipal, com area de

134,80 m2 (Cento e trinta quatro metros e
oitenta decimetros quadrados), coberto com
telhas de fibrocimento, constituido de dois
vestiarios com sanitários para atletas e um
sanitários para o público. MATRICULA Nº

16390

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/12/2004



Um prédio de alvenaria, denominado de "
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL",

situado na Avenida Integração, quadra nº 52
do Bairro Integração, cidade de Pinhal Grande,

com area construida de 1.189,935m2,
constituido de dois pavimentos. O pavimento é

composto das seguntes dependências:
Garagem, Arquivo, Escada de acesso ao

Gabinete do Prefeito, Circulações, Gabinete do
Secretario da Fazenda, Sala do Controle

Interno, SAla do ICMS, Sala de Contabilidade,
sala da Secretaria da Fazenda, Sala da
tesouraria, sala do Inspetor Tributário,

Hall/escadaria, àrea de entrada, Circulações,
Gabinete da Secretaria de Educação,Sala do

Departamento Pedagogico (Educação),
Cozinha, Sala da Assistência Social,

Almoxarifado central de medicamentos( duas
salas0, sanitário feminino, Secretaria da Saúde

Bem Estar Social (Três salas). O pavimento
superior é composto das seguintes

dependencias : Gabinete do Prefeito, banheiro
privativo do gabinete do prefeito, sala de

video/audio, sala do chefe de gabinete, sala de
xerox, sala da secretaria do prefeito, sala de

espera, gabinete do secretario do
planejamento, sala de protocolo e arquivo, sala
da junta serviço militar e INCRA, gabinete do
secretario da administração, Hall com sacada,
departamento de engenharia (duas salas), sala

de reuniões e conselhos, sala de licitações,
sanitario masculino, sanitario feminino, sala de

cadastro, sala do assessor juridico,
departamento pessoal(Três salas).As paredes

são de alvenarias de tijolos furados, com
pilares e vigas em concreto armado, lajes de

piso e de forro em laje pré fabricada, cobertura
em telhas de aluminio, com estrutura de

madeira, esquadrias internas em madeira, tipo
semi oca, janelas externas em ferro do tipo

maximoar, portas externas em ferro de abrir,
nas salas os pisos e de tacos de madeira, nos

banheiros e cozinha piso ceramico, nas
circulações, nas sacdas, e hall do terreo e

superior, o piso é de granitina, nas escadas e
area de frente, pisos de basalto; paredes
internas rebocadas e pintadas com tinta
acrilica; paredes internas dos sanitários

revestidas comn azulejo até a altura de 2,00
metros; partes da paredes externas rebocadas

e pintadas com tinta acrilica e parte das
paredes externas revestidas com fulget;
instalações eletricas e hidrosanitárias

embutidas nas paredes e forros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/12/2004



Um prédio de alvenaria, denominado de "
CENTRO COMUNITÁRIO RINCÃO DOS

BASILIOS", situado na localidade denominada
" Rincão dos Basiliso", no municipio de Pinhal
Grande, com area construida de 196,85m2,

constituido das seguintes dependências: Àrea
de entrada, salão, copa, cozinha,

churrasqueira, sanitário masculino e sanitário
fdeminino. As paredes são de alvenarias de

tijolos furados, com pilares e vigas em concreto
armado; o forro em madeira de pinnus, do tipo
macho-femea; cobertura em telhas ondulada de

fibrocimento, com estrutura de madeira;
esquadrias internas em amdeira, tipo semi-0ca;
janelas externas, em ferro, do tipo basculante;

portas externas em ferro, de abrir; piso de
granitina em todas as dependências exceto nos
sanitarios, onde o piso é de ceramica; paredes
internas e externas , rebocadas e pintadas com
tinta acrilica; paredes internas dos sanitários

revestidas com azulejos até a altura de
1,50xmetros; instalações eletricas e

hidrosanitárias embutidas nas paredes e
forros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/12/2004

Um prédio de alvenaria, denominado de "
CENTRO CULTURAL", situado na Avenida José

Batistella, quadra nº 05, no bairro Limeira,
cidade de Pinhal Grande, com area construida

de 294,30m2, constituido das seguintes
dependencias: Àrea de Entrada, Hall/Espera,
sala da administração, Arquivo, Circulações,

sala do Museo/Exposiçõs, sala de reserva
técnica, circulações externa (aberta),

biblioteca (Leitura), biblioteca (Acervo),
sanit´´ario masculino, sanitário feminino,

circulações externa (aberta), sala de oficinas.
As paredes dão de alvenarias de tijolos furados,

com pilares e vigas em concreto armado; o
forro em madeira de pinnus, do tipo

macho-femea; cobertura em telhas ondulada de
fibrocimento, com estrutura de madeira,

esquadrias internas em madeira, tipo semi oca,
janelas externas em ferro do tipo basculante;

portas externas em ferro de abrir, pios
ceramico em todas as dependencias; paredes
internas e externas, rebocas e pintadas com
tinta acrilica, paredes internas dos sanitários
revestidos com azulejo até a altura de 2,00

metros, instalações eletricas e hidrosanitárias
embutidas nas paredes e forros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/12/2004



Um prédio de alvenaria, denominado de "
GINÁSIO POLIESPORTIVO", situado na

Avenida Integração, quadra nº 53 do Bairro
Integração, cidade de Pinhal Grande, com area

construida de 1.585,38m2, constituido parte
em um pavimento e parte em dois

pavimentos.No sub-solo estão construidas as
casamatas, os sanitários públicos, os vestiarios

e circulações.No pavimento superior está
construida a quadra poliesportiva com

circulações, asx arquibancadas, as escadas de
acesso as casamatas e as escadas de acesso
aos banheiros públicos.As paredes são de
alvenarias de tijolos furados, com pilares e

vigas em concreto armado; arquibancadas em
concreto armado e laje pré fabricada;
cobertura em telhas de aluminio, com

estrutura metalica, em arco;esquadrias
internas em amdeira, tipo semi oco; janelas
externas em ferro do tipo basculante; portas

externas em ferro de abrir, piso de quadra em
tabuas de ipe, do tipo macho femea e demais

pisos em ceramica; paredes externas e internas
rebocadas e pintadas com tinta acrilica ,

paredes internas dos sanitários e vestiarios
revestidfas com azulejo atá altura de 2,10

metros; instalações eletricas e hidro sanitárias
embutidas na paredes e forros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/12/2004

Um prédio de alvenária, denominado de
"CAPELA MORTUARIA", situado na Avenida
José Batistella, Quadra nº 06, Bairro Limeira,
cidade de Pínhal Grande, com área construida

de 100,00 m2, constituida das seguintes
dependências : àrea de Entrada, Salão,

Depósito, Cozinha, Sanitário Masculino e
Sanitário Feminino. As paredes são de

alvenárias de tijolos furados, com pilares e
vigas em concreto armado; o forro em PVC;

cobertura em telhas ondulada de fibrocimento,
com estrutura de madeira; esquadrias internas
em madeira, tipo semi-oca; janelas externas,

em ferro, dio tipo basculante, exceto as janelas
da frente que são de madeiras, do tipo

maximoar; porta externa em madeira, de abrir;
todo os pisos em cerâmica; paredes internas e

externas, rebocadas e pintadas com tinta
acrilica; paredes internas dos sanitários
revestidas com azulejos até a altura de

1,50xmetros; instalações eletricas e
hidrosanitarias embutidas na paredes e forros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS PRÉDIOS PRÉDIOS 14/12/2004



Um terreno urbano com area superficial de
170,10m2 (Cento e setenta metros e dez

centimetros quadrados) situado na quadra no.
63 do bairro Limeira, cidade de Pinhal

Grande,formada pleas ruas Dom Erico Ferrari,
Expedicionario Joao Rodrigues e terras de
Odilo Jose Batistella e Ivaldino Bevilaqua

Posser, localiza-se na rua Expediconario Joao
Rodrigues, lado impar, distante 32,00 metros

da esquina formada com a rua Dom Erico
Ferrari, com as seguintes dimensoes e

confrontacoes: AO NORTE formada um angulo
interno de 730.55 com a face oeste, confronta
com a area remanescente 2 de propriedade de

Adilio Jose Batistella, na extensao de 14,30
metros; AO LESTE,formando um angulo

interno de 90o. com a face norte, confronta
com a area remanescente 2 de propriedade de

Adilio José Batistella, na extensão de 15,00
metros; ao SUL, formando um angulo interno
de 820.15'com a face leste, confronta com a

rua expedicionario João Rodrigues na extensão
de 10,00 metros; ao OESTE, formando um
angulo interno de 113o.50' com a face sul,

confronta com terras de Odilo José Batistella
na extensão de 14,20 metros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 27/09/1996

Um terreno urbano, com area superficial de
430,30m2 (Quatrocentos e trinta metros e
trinta decimetros quadrados), situada na

quadra n0.62 do bairro Limeira, cidade de
Pinha lGrande, formada pelas ruas 15 de

novembro, Dom Erico Ferrari e rua
Expedicionario Joao Rodrigues, lados pares,
com as seguintes dimensoes econfrontacoes:
AO NORTE, formando um angulo interno de

660. 10' com a face oeste, confronta com a rua
Expedicionario Joao Rodrigues, na extensao de
38,40 metros; AO LESTE, formando um angulo
interno de 970.45'com a face norte, confronta
com a rua Dom Erico Ferrari, na extensao de
12,00 metros; AO SUL, formando um angulo

interno de 82o.15' com a face leste, confronta
com a area remanescente 1 de propriedade de

Adilio José Batistella na extensão de 34,70
metros; ao OESTE, formando um angulo

interno de 1130.50' com a face sul, confronta
com terras de Odilo José Batistella na extensão

de 13,20 metros.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 27/09/1996



Um terreno urbano, sem benfeitorias com a
area de 63,00m2(sessenta tresmetros

quadrados), situado na rua Cesar Rubin, lado
par, no bairro Sao jose do Pinhal, na cidade de

Pinhal Grande, distando 16m da esquina
formada pelas ruas Cezar Rubin e Atilio Della

Mea, com as seguintes medidas e
confrontacoes: ao NORTE, na extensao de

7,00(sete metros)com a rua Cezar Rubin; ao
SULna extensao de 7,00m(sete metros)com

terreno de ADAIR FRANCISCO BEVILAQUA;
ao LESTE, na extensao de 9,00mm(nove
metros) com terreno de JULIO CEZAR
AGUILAR RUBIN que foi de PEDRO

CATARINO PINTO e ao OESTE, na extensao de
9,00m(nove metros) com terreno de ADAIR

FRANCISCO BEVILAQUA.Todos os angulos sao
retos. O terreno esta localizado no quarteirão
nº 70 formado pelas ruas Cezar Rubin, Atilio

Dela Mea, José PIussi e rua sem
denominação.Registro anterior:R.1/6015.
fls.1,1lv.2-rg de 27 de abril de 1983, deste
oficio.Imovel adquirido em 18 de março de

1983 por compra de Pedro Catarino Pinto.Data
do Registro:23 de maio de 1994.MATRICULA

Nº 9.402.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996

Uma Fracao de terras Rurais, com area
superficial de 664,56m2(Seiscentos e sessenta

e quatro virgula cinquenta e seis metros
quadrado), pertence a ACHILES

MACHADO,situada neste Municipio de Pinhal
Grande/RS,no local denominado de Rincao dos

Basilios, com a seguintes dimensoes e
confrontacoes atuais: ao NORTE,na extensao
de 31,20m (Trinta e um virgula vinte metros),

com terras de Achiles Machado; ao SUL,
frente,na extensao de 31,20m (Trinta e um

virgula vinte metros), com a estrada que liga
Rincao dos Basilios a Pinhal Grande; ao LESTE,
na extensao 21,30m (Vinte e um virgula trinta

metros),com terras de Achiles Machado; ao
OESTE, na extensao de 21,30m (Vinte e um
virgula trinta metros), com terras de Achiles

Machado. MATRICULA Nº 2.865.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUND. S.THOMAZ DE AQUINO. E.M.DE ENS. FUND. S.THOMAZ DE AQUINO. 11/03/1997

Uma fracao de teras, situado no lugar
denominado Setima Gringuinha, no municipio
de Nova Palma, contendo a area superficial de

dois mil quinhentos metros
quadrado(2.500m2)a qual confronta se: ao

Norte e Oeste, na dimensao de 50,00
metros,como expropiando; ao Sul com estrada
vicinal que da acesso as lavouras;e ao Leste,
com terras de CARLOS A.FACCIN. Hoje de

ANELSO LUIS BASSO FACCIN, ambas
tambem, com 50,00 metros.No. Matricula:

8.465.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO
II

E.M. DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM PEDRO
II 02/01/1996



Uma fracao de terras sem benfeitorias, sita no
lugar denominado Gringuinha, distrito de
Caembora, no Municipio de Nova Palma,
contendo a area superficial de dois mil e

seiscentos
metrosquadrados(2.600,00m2)confrontando-se:

ao norte na extensao de sessenta cinco
metros(65,00m) com a area remanescente; ao

sul ,nas mesma extensao de sessenta cinco
metros(65,00m), com a area remanescente; ao
sul na mesma digo, ao Leste, na extensao de

quarenta(40,00m), com a area remanescente e
ao oeste na mesma extensao de quarenta

metros(40,00m), com a area remanescente. No.
Matricula: 6.511.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ
BONIFÁCIO

E.M.DE ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ
BONIFÁCIO 02/01/1996

Uma fracao de terras, com a area superficial
de dois mil, duzentos e oitenta metro

quadrados (2.280m2),sem benfeitorias, sita no
lugar denominado Caembora, no municipio de
Nova Palma, sob o lote rural numero setenta

tres(73) da seccao Setima Gringuinha,
confrontando-se:ao Norte na extensao de

sessenta metros(60m), com area
remanescente;ao sul na extensao de sessenta

metros(60m)com a estrada que liga
Encruzilhada a Arroio da Setima; ao Leste, na
extensao de trinta oito metros (38m)com lote

numero setenta quatro(74)e ao oeste, na
extensao de trinta oito metros (38m) com a

area remanescente.Cadastrada no INCRA, sob
no.857.068.002.291. N0. Matricula 5.688.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUNDAMENTAL 28 DE JANEIRO E.M.DE ENS. FUNDAMENTAL 28 DE JANEIRO 02/01/1996



Uma fracao de terras, com a area superficial
de 40.850,00m2 (quarenta mil, oitocentos e

cinquenta metros quadrados), ou seja 4,08.50
ha,situada no lugar denominado Sao Jose do
Pinhal, municipio de Pinhal Grande,com as

seguintes confrontacoes: ao NORTE, formando
um angulo interno de 880.30' com o lado oeste,

confronta com terras de Celio Jose Garlet,
atraves da estrada geral que liga o bairro Sao

Jose do Pinhal ao Coxilhao dos Costas, na
extensao de 291,00 metros; ao SUL, formando
um angulo interno de 970. com o lado leste,
percorre 198,00 metros na direcao oeste,

dobrando dai para o sul com um angulo interno
de 267.30', na extensao de 134,40 metros ,tudo

em confrontacao com terras de Joanilson
Antonio Dalmolin, dobrando dai para o oeste

com um angulo interno de 90º, em
confrontação com terras de Mario Dalmolin, na
extensão de 84,60 metros; a LESTE, formando

um angulo interno de 87º com o lado norte,
confronta com terras de Joanilson Antonio
Dalmolin,na extensão de 92,20 metros; e a

OESTE, formando um angulo interno de 90º
com o lado sul, confronta com terras de

Claudio Jacinto Cocco, na extensão de 242,75
metros. BENFEITORIAS: Um prédio de

alvenaria; um banheiro de gado, tipo imersão,
com a respectiva mangueira, com 18,40m2 de

area, em alvenaria, com telhas de fibro
cimento; uma balança para pesagem de gado e

um pavilhão pré moldado em alvenaria e
concreto armado, com 120,00m2 de area,

contendo um abrigo aberto e duas janelas na
frente, coberto com telhas de fibrocimento.

AV.2/10.227 10 DE ABRIL DE 2014
CONSTRUÇÃO. SObre um terreno objeto desta
matricula encontra se edificada e em condições

de uso desde ano de 2009, UM MICRO
ABATEDOURO De bovinos e suinos, com

56,34m2(Cinquenta e seis metros e trinta e
quatro decimetros quadrados) de area

construida, edificado em alvenaria , com
estrutura de concreto armado, forro de laje pré
moldada, coberta com telhas de fibrocimento,
parte com pé direito de 4,00m e parte com pé
direito de 7,00m VALOR VENAL;R$ 60.475,61;
e um DEPOSITO DE COUROS, com 15,21m2

(quinze metros e vinte e um decimetros
quadrados) de area construida em alvenaria,

com estrutura de concreto armado, sem forro,
cobertura com telhas de fibrocimento e piso

ceramico e pé direito de 2,80m, VALOR VENAL
R$ 6.459,99.

Próprio SECRETARIA DA AGRICULTURA IND.E COMERCIO HORTO FLORESTAL HORTO FLORESTAL 02/01/1996
(Baixado em 27/06/2019)



Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 2.40,37 ha. (dois hecta quarenta ares e

trinta ste centiares), situada ao longo da
estrada geral que liga Pinhal Grande a Sao
Jose do Pinhal, na Vila Sao Jose do Pinhal,

municipio de Pinhal Grande-RS, com as
seguintes dimensoes e confrontacoes: ao
NORTE formando um angulo interno de

104o.30'com o lado oeste, confrontando com
terras de CLAUDIO BARBIERI e na extensao
de 216,70m; ao LESTE, formando um angulo
interno de 78 o.20 com o lado norte confronta
com terras de AREMI BARBIERI, na extensao

de 101,80m; ao SUL, formando um angulo
interno de 110 o. 46' com o lado leste, percorre
107,20m na direcao oeste, seguindo ainda com
um angulo interno de 165 o.59 numa extensão
de 188,00m, confrontando com a estrada geral
que liga Pinhal Grande e São José do Pinhal, a

OESTE formando um angulo interno de 80
0.25' com o lado sul, confronta com terras de

Armindo dos Santos, na extensão de
109,00m.MATRICULA Nº 9084.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996

Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 1.995,00m2( Hum mil, novecentos e

noventa cinco metros quadrados), ou seja
0,19.95 ha(Zero hectare, dezenove ares e

noventa e cinco centiares), situada no lugar
denominado Rincao da Ferreira, municipio de
Pinhal Grande, com as seguintes dimensoes e

confrontacoes: ao NORTE,distando 62,40
metros da estrada que liga a sede do Municipio
de Pinhal Grande a propriedade de BENJAMIM

BARBIERI, confronta com a propriedade de
ALICE PESAMOSCA TREVISAN E Filhos, na
extensao de 35,00 metros;ao SUL, confronta

com terras de ALICE PESAMOSCA TREVISAN
E Filhos, na extensao de 35,00 metros; a
LESTE, ainda confronta com as terras de

ALICE PESAMOSCA TREVISAN E Filhos, na
extensão de 57,00(cinquenta sete metros)e a
OESTE, novamente confronta com terras de

Alice Pesamosca Trevisan e Filhos, na extensão
de 57,00 metros.Todos os angulos são retos.
Registtro anterior R 8-1381 l.2 de 17 de julho
de 1984 e Av. 15-1381, l.2, desta data, deste

oficio.Data do registro 21 de setembro de
1993. Nº Matrricula 9.119. CENTRO

COMUNITÁRIO DOIS IRMÃOS.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996



Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area encravada de 2.50000m2 (Dois mil e
quinhentos metros quadrados) situada nas

proximidades do Bairro Integracao, Municipio
de Pinhal Grande-RS, localizada a 50,00m da

divisa oeste com terras de VALTER JOSE
RUBIN, FLAVIO FRANCISCO RUBIN E MARIA

DE LOURDES RUBIN, comas seguintes
dimensoes e confrontacoes: ao

NORTE,SUL,LESTE e ao OESTE na extensao
de 50,00m com terras de LUIZ ANGELO

GELAIN COCCO, SANDRO ROBERTO GELAIN
COCCO e FABIO GELAIN COCCO,sendo todos
os angulos retos.Registro Anterior:R.1/5.341,

Fls.1,1v.2-RG datado de 20 de outubro
de,1981.Data do registro: 16 de maio 1995. No.

Matricula :9.760.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996

Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 2.190,00m2(dois mil, cento e noventa

metros quadrados), situada no lugar
denominado Mae-Rainha, ao longo da estrada

que liga a localidade de Barra Formosaa cidade
de Pinhal Grande, municipio de Pinhal Grande,
com as seguintes medidas e confrontacoes: ao

NORTE, na extensao de 30,00m ( trinta
metros), com a estrada que liga Barra Formosa
a cidade de Pinhal Grande SUL, na extensao de

30,00m (trinta metros), com terras de
herdeiros de Joao Mariani; a LESTE, na

extensao de 73,00m (setenta tres metros) com
terras de herdeiros de Joao Mariani e a OESTE,
na extensao de 73,00(setenta tres metros),com

terras de Hugolino Joao Pozzebon. registro
Anterior Matricula 10.081. AV.2/10.158 12 DE
MAIO DE 2014.CONSTRUÇÃO UM CENTRO
COMUNITÁRIO Em alvenaria, com estrutura

de concreto armado, sem forro, cobertura com
telhas de fibrocimento, com pé direito de 3,50

metros, com 144,32m2 (cento e quarenta e
quatro metros e trinta e dois decimetros

quadrados) de area construida. R$ 25.062,42
matricula nº 10.158-pat. nº 6349).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 21/08/1996



Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 1,50 ha (um hectare e cinquenta ares),
ou seja 15.000,00m2, situada a leste do bairro
Sao Jose do Pinhal, cidade de Pinhal Grande,
com as seguintes confrontacoes e dimensoes:

ao NORTE confronta com terras de Alda Cocco
Pesamosca, atraves da sanga do Estaleiro, na

extensao de 114,00m(Cento e quatorze
metros); ao SUL,confronta com a estrada

municipal que liga Pinhal Grande ao Coxilhao
dos Costa na extensao de 126,00m (Cento e
vinte e seis metros); a LESTE,confronta com

terras de Ladi Somavilla, na extensao de
120,00m ( cento e vinte metros), e ao OESTE,
confronta com terras de Adaleo Prevedello, na

extensao de 130,00m (cento e trinta
metros).Registro anterior:Registro 14/115, fls

02, lv. 2-RG de 20.02.89, deste serviço
PORPRIETARIO ADAELO PREVEDELLO,

agricultor, CPF 048.957.540/49, casado pelo
regime comunhão universal de bens com Nayr
Darold Prevedello, do lar, CPF 683333770/49,

ambos são brasileiros, domiciliados no
municipio de Pinhal Grande, emp.nº 3326/96,
conforme a lei nº 309, de 04 de junho de 1996

e Decreto nº 412 de 04 de junho de 1996.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 04/11/1996

Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 1,00ha (Um hectare), ou seja

10.000,00 m2, situada a leste do Bairro
Limeira, na cidade de Pinhal Grande, com as

seguintes confrontacoes e dimensoes:ao
NORTE, confronta com terras de Arlindo

Posser, na extensao de 125,00m (cento e vinte
e cinco metros)atraves de um corrego sem

denominacao ao SUL, confronta com terras de
Arlindo Posser, na extensao de 125,oom(cento

e vinte e cinco metros);a LESTE, confronta
com terras de Arlindo Posser, na extensao de

80,00m( oitenta metros); e ao OESTE,
confronta com terras de sucessao de Manuel

Antonio da Silva, na extensaode 80,00m
(oitenta metros), todos os angulos sao retos.
Registro Anterior: Registro 1/4.53,fls, 1, lv

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 04/11/1996

Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 1,00 ha (um hectare), ou seja

10.000,00 m2, situada ao norte do Bairro
Limeira,na cidade de Pinhal Grande, com as

seguintes confrontacoes e dimensoes:ao
NORTE, confronta com terras de Ivo Posser
Biguelini, na extensao de 88,00 m(oitenta e

oito metros) pelo corrego exixtente; ao
SUL,confronta com terras de Ivo Posser

Biguelini, na extensao de 97,50 m (noventa e
sete metros e cinquenta centimetros); a

LESTE, confronta com terras de Odilo Appel,
na extensao de 51,00m (cinquenta e um

metros)dobrando dai com um angulo
interno134o. e segue na extensao de

51,80m(cinquenta e um metros e oitenta
centimetros); e ao OESTE, confronta com
terras de Arlindo Posser, na extensão de

100,00m (Cem metros).

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 04/11/1996



Uma fracao de terras, sem benfeitorias, com a
area de 1,00 ha (um hectare),ou seja 10.000,00
m2, situada ao sul do bairro Limeira, na cidade

de Pinhal Grande, com as seguintes
confrontacoes e dimensoes:ao NORTE,

confronta com terras de Onesmo Facco, na
extensao de 60,00m ( Sessenta metros); ao

SUL, confronta com terras de Salvio Durigon
na extensao de 60,00 m. (sessenta metros); a

LESTE, confronta com terras de Onesmo
Facco, na extensao de150,00 m( Cento e

cinquenta metros)e ao OESTE, confronta com
terras de Eliseu Uliana em linha que

acompanha a sanga, na extensao de 180,00m(
cento e oitenta metros). Registro Anterior:

Registro 1/5.940fls.1,lv.2-RG de 28.01.83,deste
servico, conforme a Lei no. 308 de 04 de junho

de 1996 e Decreto nº 411 de 04 de junho de
1996.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 04/11/1996

Uma fracao de terras, sem benfeitorias, do lote
rural n0. 27, sita no lugar denominado Cer
Azul,Seccao Bugre Setima do Municipio de
Nova Palma, contendo a area superficial de
Hum mil duzentos e nove metros ecinquenta

decimetro quadrado(1.209,50m2), com as
seguintes confrontacoes e dimensoes ao norte,

com a propriedade de ROMARINO
DALLANORA(area remanescente) na extensao

de 59,00 metros; ao sul confronta se com a
estrada geral que vai de Encruzilhada a

Caembora, na extensao de 59,00 metros ao
Leste, com a propriedade da Mitra Diocesana
de Santa Maria, na extensao de 20,50 metro e
ao Oeste com a propriedade de Roque Dalla

Nora na extensao de 20,50metros.
No.matricula:10.884.TRANSFERENCIA DE

DOMINIO DO MUNICIPIO DE NOVA PALMA
PARA PINHAL GRANDE MATRICULA Nº

14.776 (AV. 1/14.776 16 DE JULHO DE 2012).

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUND.MANOEL DA NOBREGA E.M.DE ENS. FUND.MANOEL DA NOBREGA 02/01/1996



Uma fracao de terras, sem benfeitorias,situada
no Municipio de Pinhal Grande, ao longo da

estrada que liga Limeira a Sao Jose do Pinhal,
com a area superficial de 7.250,00m2(sete mil
duzentos e cinquenta metros quadrados),com
as seguintes dimensoes e confrontacoes: ao

NORTE, formando um angulo interno de
1040.10'com o lado oeste, confronta com

terras de ARMINDO ARTHUR DOS SANTOSe
s/m, na extensao de 71,00m(setenta e um

metros);a Leste, formando um angulo interno
de 750.30' com o lado norte, confronta com a
propriedade da Prefeitura Municipal de Pinhal
Grande; na extensao de 109,00m(Cento e nove
metros); ao SUL, formando um angulo interno
de 90 o.21'com o lado Leste, confronta com a
estrada geral que liga Limeira a São Jose do
Pinhal, na extensão de 69,00 (Sessenta nove

metros); e a OESTE, formando um nagulo
interno de 90 0.59' com o lado sul, confronta
com propriedade da Prefeitura Municipal de

Pinhal Grande, na extensão de 103,00m (cento
e três metros)fechando assim a

poligonal.Registro Anterior: R 3.717 l.2 de
13.04.89, deste oficio.Data doregistro:07 de
dezembro de 1993.MATRICULA Nº 9.195

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 02/01/1996

Uma fracao de terras,com a area
de3.420,00m2 ( tres mil, quatrocentose vinte

metros quadrados), situada no lugar
denominado Coxilhao dos Taquarianos,

municipio de Pinhal Grande,com a seguintes
confrontacoes:ao NORTE, com terras da Mitra

Diocesana de Santa Maria, na extensao
de15,20m( quinze metros e vinte centimetros),
dobrando dai para o sul na extensao de 3,40m(
tres metros e quarenta centimetros), dobrando
dai para o leste na extensao de 39,35m( trinta

e nove metros e trinta e cinco centimetros)
com terras de Olavo Durigon; ao SUL, com a

estrada geral que liga Barra Formosa a Pinhal
Grande, na extensao de 53,30m(Cinquenta tres

metros e trinta centimetros): a LESTE, com
terras de Saulo Joao Garlet, atraves de um
corredor , na extensão de 62,50m (sessenta
dois metros e cinquenta decimetros0; e a
OESTE com terras de Mitra Diocesana de

Santa Maria , na extensão de 68,90m (Sessenta
oito metros e noventa centimetros).Registro

anterior Não tem matricula feita em virtude de
mandado judicial de 22 de agosto de 1996,

expedidos no autos do processo nº 10.251-739
desta comarca.

Próprio SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA E.M.DE ENS. FUND. DR. J. P. DE CASTILHOS E.M.DE ENS. FUND. DR. J. P. DE CASTILHOS 02/01/1996



Uma fração de terras , identificada no mapa
com area 2 (dois), com area superficial de

20.408,52m2(vinte mil e quatrocentos e oito
metros e cinquenta e dois decimetros

quadrados0, de forma trapezoidal, contendo
sobre a mesma , UM PRÉDIO DE ALVENARIA

E UM PAVILHÃO PRÉ MOLDADO em alvenaria
e cocreto armado, com 120,00m2 de area

construida, contendo um abrigo aberto e duas
janelas na frente, coberto com telhas de

fibrocimento situado no lugar denominado São
José do Pinhal , municipio de Pinhal Grande,
com as seguintes confrontações : ao NORTE,
formando um angulo interno de 88º30' com o
lado oeste, confronta com a faixa de dominio
da estrada geral que liga o bairro São José do
Pinhal ao Coxilhão dos Costas, na extensão de
206,50 metros; ao SUL, formando um angulo

interno de 97º com o lado leste, confronta com
terras de Joanilso Antonio Dalmolin, na

extensão de 198,00 metros; ao LESTE. onde
forma um angulo interno de 87º com o lado

norte, confronta com terras de Joanilson
Antonio Dalmolin, na extensão de 92,20
metros; e a OESTE formando um angulo

interno de 87º30'com o lado sul, confronta com
a area 1 do municipioo de Pinhal

Grande(Matr.17346), na extensão de
106,10metros. Registro Anterior:

R1/10.227,livro 2-RG de 13 de setembro de
1996.MATRICULA Nº 17347

São José do
Pinhal Próprio SECRETARIA DA AGRICULTURA IND.E COMERCIO HORTO FLORESTAL HORTO FLORESTAL 27/06/2019

Uma fração de treras, sem construções, com a
area superficial de 450,00m2, (Quatrocentos e
cinquenta metros quadrados), situada no lugar
denominado Coxilhão dos Costas, municipio de

Pinhal Grande, com as seguintes
confrontações: ao NORTE, com a estrada que

liga o bairro São José da cidade de Pinhal
Grande á localidade de Linha das Canoas, na

extensão de 15,00 metros; ao SUL, com terras
de Derli Vicente Pozzebon (mat. 14.828), na

extensão de 15,00 metros; a LESTE, com terras
de Derli Vicente Pozzebon (mat. 14.828), na
extensão de 30,00metros; e a OESTE, com

terras de Derli Vicente Pozzebon (mat. 14.828),
na extensão de 30,00 metros. Todois os

angulos internos são retos.MATRICULA Nº
14.827

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 01/11/2012



Uma fração de terras , sem construções,
formada por parte dos lotes numeros 55, 56 e

61 ( Cinquenta e cinco, cinquenta seis e
sessenta um), da Linha Felisbertada Colonia

Castillhos, com a area superficial de 100,00 m2
(Cem metros quadrados), situada no lugar
denominado Linha Felisberta municipio de

Pinhal Grande, com as seguintes dimensões e
confrontações: ao NORTE, na extensão de

10,00m, com terras de Dionisio Antonio dos
Santos; ao SUL, na extensão de 10,00m, com

terras de Dionisio Antonio dos Santos; a
LESTE, na extensão de 10,00m, com terras de

Dionisio Antonio dos Santos; e a OESTE, na
extensão de 10,00m, com terras de Dionisio
Antonio dos Santos. Todos os angulos são

retos. MATRICULA: 11837 OBS: Destinado a
instalação do reservatorio nº 02 dos Sistema

Abastecimento de agua da localidade de
Caçador-Decreto -Lei nº 3.365

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 21/08/2002

Uma fração de terras, com a area superficial
de trinta mil metros quadrados (30.000,00m2),
situada no lugar denominado " Três Pinheiros"

municipio de Pinhal Grande, localiza-se ao
longo da estrada geral que liga Pinhal Grande

a Julio de Castilhos, a 357,00 metros da
esquina formada com corredor que conduz as

propriedades de Ari Barbieri, Danilo Somavilla,
Oscar Facco e Alveri Dalla Nora,

confrontando-se: ao NORTE, confronta com
terras do centro de Tradições Gaúchas

Estância do Sobrado, na extensão de 300,00
metros: ao LESTE, confronta com terras do
centro de Tradições Gaúchas Estância do

Sobrado, na extensão de 100,00metros; ao
SUL, confronta com a estrada geral que liga

Pinhal Grande a Julio de Castilhos, na extensão
de 300,00 metros; ao OESTE, confronta com

terras do Centro de Tradições Gauchas
Estancia do Sobrado, na extensão de 100,00

metros. Todos os angulos internos são
retos.DESTINA SE UM PARQUE DE EVENTOS
MUNICIPAL, cfe o Decreto nº 1.119 de 10 de

maio de 2005.MATRICULA Nº12.500

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 21/06/2005



Uma fração de terras, com a area superficial
de trezentos e dezoito metros quadrados(
318,00m2), situada no lugar denominado

Encruzilhada, municipio de Pinhal Grande,
confrontando-se: ao norte, formando um
angulo interno de 108 com a face oeste,

confronta com terras de Florindo Somavilla, na
extensão de 13,00 metros; Ao leste formando

um angulo interno de 83 com a face norte,
confronta com terras de Florindo Somavilla, na

extensão de 18,70 metros; ao Sul, formando
um angulo interno de 111 com a face leste,

confronta com a estrada geral que liga Pinhal
Grande ao Cerro Azul, na extensão de 18,70

metros; Ao Oeste, formando um angulo interno
de 58 com a face sul, confronta com terras de

Florindo Somavilla, na exteNSÃO DE
18,70METROS; AO sul, formando um angulo

interno de 111 com a face leste, confronta com
a estrada geral que liga Pinhal Grande ao

Cerro Azul, na extensão de 18,70 metros; ao
OESTE , formando um angulo interno de 58

com a afce sul, confronta com terras de
Florindo Somavilla, na extensão de 25,00

metros.MATRICULA Nº 12.458

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/05/2005

Uma fração de terras, com area superficial de
três mil, quatrocentos e noventa e nove metros
e oitenta decimetros quadrados (3.499,80m2),
situada a sul do bairro Integração, proximo ao

Distrito Industrial, Municipio de Pinhal
Grande, com as seguintes dimensões e

confrontações atuais: AO NORTE, formando
um angulo interno de 96 20 com a face oeste,
confronta com a Rua Nova Palma na extensão
de 10,30 metros e com a lote da Parlacto no

distrito industrial de Pinhal Grande na
extensão de 17,85 metros totalizando nesta
face 28,15 metros; AO LESTE, formando um
angulo interno de 93 40 com a face norte,

confronta com terras de Luiz Angelo, Sandro
Roberto e Fabio G. Cocco, na extensão de

210,70 metros; AO SUL,formando um angulo
interno de 90 com a face leste, confronta com a

rea remanescente de Valter José, Flavio
Francisco e Maria de Lourdes Rubin , na

extensão de 50,00 metros; Ao OESTE,
formando um angulo interno de 90 com a face

sul, segue na direção norte na extensão de
37,70 metros dobrando dai para leste com un

angulo interno de 90 na extensão de 42,00
metros, dobrando dai para o norte com um

angulo interno de 270 na extensão de 159,50
metros, dobrando dai para oeste com um

angulo interno de 270 na extensão de 20,00
metros e dobrando dai ainda para o norte com

un angulo interno de 90 na extensão de
10,70metros, tendo total confrontação nesta

face com a area remanescente de Valter José,
Flavio Francisco e Maria Lourdes Rubin

.Destina se a instalação de reservatorio do
sistema de agua da cidade de Pinhal Grande

cfe Decreto nº 895/92, Lei nº 929/02 e 939/02.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 26/12/2002



Uma fração de terras, de forma triangular, sem
construções, com a area superficial de

5.644,53m2, (Cinco mil, seiscentos e quarenta
e quatro metros e cinquenta e três decimetros

quadrados), localizado ao norte do bairro
limeira, nas proximidades da cidade de Pinhal

Grande, com as seguintes dimensões e
confrontações: ao NORTE, formando um

angulo interno de 63º 40', com a face oeste,
confronta com terras de Odilo Appel, numa

extensão de 88,00m, e formando ai um angulo
interno de 174º10', confronta com terras de

Arlindo Posser, numa extensão de 34,60m; e a
OESTE, formando um nagulo interno de 75º
20', confronta com terras de Arlindo Posser,

numa extensão de 96,00m. Matricula nº 12.821

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 17/07/2006



Uma fração de terras, identificada como " Area
A1", area esta remanescente da construção da

estrada de acesso á ponte sobre o Arroio
Ferreira, na localidade de Dois Irmãos, sem
construções, de forma triangular , com area

superficial de 5.107,25m2 (Cinco mil e cento e
sete metros e vinte e cinco decimetros

quadrados), situada no lugar denominado Dois
Irmãos, Municipio de Pinhal Grande, com as

seguintes dimensões e confrontações atuais: ao
NORTE, partindo do ponto 1 onde forma um
angulo interno de 62º39'39" com a face leste,
confronta com o Arroio Ferreira trecho 1-2, na
extensão de 48,97 metros até chegar ao ponto

2;formando ai um angulo interno de 169º
16'22", confronta com o Arroio Ferreira, trecho
2-3, na extensão de 16,82 metros até chegar ao

ponto 3; formando ai um angulo interno de
204º18'08", confronta com o Arroio Ferreira,
trecho 3-4, na extensão de 6,12 metros até
chegar ao ponto 4; formando ai um angulo

interno de 178º43'54", confronta com o Arroio
Ferreira, trcho4-5, na extensão de 17,62

metros até chegar ao ponto 5; formando ai um
angulo interno de 163º51'15", confronta com i

Arroio Ferreira, trecho 5-6, na extensao de
3,92 metros até chegar ao ponto 6; a Oeste,
partindo do ponto 6 onde forma um angulo

interno de 102º50' com a face norte, confronta
com a Area A2 deste fracionamento, trecho

6-7, na extensão de 119,27 metros até chegar
ao ponto 7; a Leste, partindo do ponto 7, onde
forma um angulo interno de 19º31' com a face

oeste, confronta com a estrada Pinhal
Grande-Rincão do appel, trecho 7-8, na

extensão de 11,04 metros até chegar ao ponto
8; formando ai um angulo interno de

191º20'39", confronta com a estrada Pinhal
Grande-Rincão do Appel, trecho 8-9, na

extensão de 15,44 metros até chegar ao ponto
9; formando ai um angulo interno de

185º49'22", confronta com a estrada Pinhal
Grande-Rincão do Appel, trecho 9-10, na

extensão de 19,59 metros até chegar ao ponto
10; formando ai um angulo interno de

179º15'08", confronta com a estrada Pinhal
Grande-Rincão do Appel, trecho 10-11,na

extensão de 37,50 metros até chegar o ponto
11;formando ai um angulo interno de

181º53'43", confronta com a estrada Pinhal
Grande-Rincão do appel, trecho 11-12, na

extensão de 14,73 metros até chegar o ponto
12; formando ai um angulo interno 181º22'48",
confronta com a estrada Pinhal Grande-Rincão
do Appel, trecho 12-13, na extensão de 37,50

metros até chegar o ponto 13; formando ai um
angulo interno de 182º28'21", confronta com a
estrada Pinhal Grande-Rincão do Appel, trecho
13-14, na extensão de 15,60 metros até chegar
ao ponto 14; formando ai um angulo interno de

156º39'13", confronta com a estrada Pinhal
Grande-Rincão do Appel, trcho 14-1, na

extensão de 10,45 metros até chegar ao ponto
1; onde iniciou-se esta descrição e assim

fechando o perimetro.MATRICULA 13.562

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 20/10/2008



Uma fração de terras, identificada no mapa
como area 1(um), com a area superficial de

20.441,48m2 (vinte mil e quatrocentos e
quarenta e um metros e quarenta e oito

decimetros quadrados), de forma trapezoidal,
contendo sobre a mesma :UM BANHEIRO DE

GADO, tipo imersão, com respectiva mangueira
, com 18,40m2 de area construida, em

alvenaria , com telhas de fibrocimento; UMA
BALANÇA PARA PESAGEM DE GADO; UM

MICRO ABATEDOURO DE BOVINOS E
SUINOS, com 56,34m2 de area construida ,
edificado em alvenaria , com estrutura de

concreto armado, forro de laje pré moldada,
coberto com telhas de fibrocimento, parte com
pé direito de 4,00m e parte com pé direito de

7,00m; UM DEPOSITO DE COUROS, com
15,21m2 de area construida , em alvenaria,

com estrutura de concreto armado, sem forro,
coberta com telhas de fibrocimento e piso

ceramico e pé direito de 2,8m; UM
SANITÁRIO/VESTIARIO FEMININO E UM

SANITÁRIO/VESTIARIO MASCULINO E UM
SALA DE FISCALIZAÇÃO COM SANITÁRIO,

com 37,00 m2 de area construida, edificada em
alvenaria, com estrutura de concreto armado ,
forro de laje pré moldada, coberta com telhas

de fibrocimento, com pé direito de 2,70m,
situada no lugas denominado São José do

Pinhal, municipio de Pinhal Grande, com as
seguintes confrontações: ao NORTE, formando
um angulo interno de 88º30'com o lado oeste,

confronta com a estrada geral que liga o bairro
Sâo José do Pinhal ao Coxilhão dos Costa, na

extensão de 84,50metros;ao SUL, formando um
angulo interno de 90º com o lado leste,

confronta com as terrasde sucessão de Mario
Dalmolin, na extensão de 84,60metros; a
LESTE, onde forma um angulo interno de

91º30' com o lado norte, confronta com a area
2 municipio de Pinhal Grande(Matr.17347), na
extensão de 106,10 metros e ainda na extensão
134,40 metros com a area de Joanilso Antonio

Dalmolin, totalizando 240,50 metros; e a
OESTE , formando um angulo interno de 90º

com o lado sul, confronta com terras de
Claudio Jacinto Cocco, na extensão de 242,75
metros. Registro Anterior: R.1/10.227, livro

2-RG, de 13 de setembro de 1996. MATRICULA
SOB Nº 17346

São José do
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Uma fração de terras, sem benfeitorias, de
forma quadrangular, com a área superficial de
100,00m2,(Cem metros quadrados), situada no
lugar denominado Rincão da Varzea, municipio
de Pinhal Grande, distando 260,00 metros da

estrada que liga a localidade de Dois Irmãos ao
Bairro Limeira, com as seguintes dimensões e

confrontações : ao NORTE na extensão de
10,00 metros, com a a rea remanescente de

Casemiro Neuro Garlet, que foi de Mário Rigon
Bellé; ao SUL, na extensão de 10,00 metros

com a area remanescente de Casemiro Neuro
Garlet, que foi de Mário Rigon Bellé.

MATRICULA Nº 13037-Desapropriação para
instalação do reservatorio de agua do sistema
de adução e distribuição de agua da localidade

de Rincão dos Salles, declarado de utilidade
pública conforme Decreto nº 1272 de

17/10/2006.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/02/2007

Uma fração de terras, sem benfeitorias, de
forma quadrangular, com área superficial de

400,m2(quatrocentos metros quadrados),
situada no lugar denominado Ferreira,

municipio de Pinhal Grande, com as seguintes
dimensões e confrontações: ao NORTE na
extensão de 20,00 metros, ainda com area

remanescente de Antonio Dalcin; a LESTE, na
extensão de 20,00 metros, com a estrada

interna que dá acesso a sede da propriedade
de Antonio Dalcin; e a OESTE, na extensão de

20,00 metros, também com a area
remanescente de Antonio Dalcin. MATRICULA
nº 13.032-Desapropriação para construção de

um poço artesiano do sistema adução e
distribuição de agua da localidade de Rincão

dos Salles, declarado de utilidade pública
conforme o decreto nº 1.278 de 17/10/2006.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/02/2007

Uma fração de terras, sem benfeitorias, de
forma quadrangular, com area uperficial de

100,00m2 (Cem metros quadrados), situada no
lugar denominado Rincão da varzea, municipio
de Pinhal Grande, distando 370,00 metros da
estrada que dá acesso á propriedade de Olide
Vicente Rosa de Alcantara, com as seguintes
dimensões e confrontações: ao NORTE, na

extensão de 10,00 metros com a area
remanescente de Olide Vicente Rosa de
Alcantara; ao SUL, na extensão de 10,00

metros, ainda com a área remanescente de
Olide Vicentye Rosa de Alcantara; a LESTE, na
extensão de 10,00 metros, também com a area

remanescente, novamente com a area
remanescente de Olide Vicente Rosa de

Alcantara. MATRICULA Nº
13.035-Desapropriação para a a instalação do
reservatorio de agua do sistema de adução e

distribuição de agua da localidade de
invernadinha, declaro de utilidade pública

conforme Decreto nº 1.274 de 17.10.06

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/02/2007



Uma fração de terras, sem benfeitorias, de
forma quadrangular, com área superficial de
400,00m2 (Quatrocentos metros quadrados),

distando 30,00 metros da face leste, divisa com
a propriedade de Alberto Liberalesso, situada

no lugar denominado Rincão da Varzea =,
municipio de Pinhal Grande, com as seguintes

dimensões e confrontações: ao NORTE, na
extensão de 20,00 metros, com a area

remanescente de olide Vicente Rosa de
Alcantara;ao SUL, na extensão de 20,00

metros, ainda com área remanescente de Olide
Vicente Rosa de Alcantara; a LESTE, na

extensão de 20,00 metros, tambem com a area
remanescente de Olide Vicente Rosa de

Alcantara, e a OESTE na extensão de 20,00
metros, novamente com a área remanescente

de Oli Vicente Rosa de Alcantara. MATRICULA
13034. Desapropriação para construção de um

poço artsiano do sistema de adução e
distribição de agua da localidade de

invernadinha, declarado de utilidade pública
conforme decreto nº 1.277 de 17/10/2006.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 05/02/2007

Uma fração de terras, sem construções, com a
area superficial de 7.140,00m2 (Sete mil, cento
e quarenta metros quadrados), constituida de

parte do lote rural no. 27 ( Vinte sete) da
secção bugre Sétima, situada no lugar

denominado de Cerr Azul, municipio de Pinhal
Grande, com a seguintes dimensões e

confrontações: ao NORTE, na extensão de
68,00m, com a parte do lote, da propriedade de
Luiz Geraldo Dala Nora: ao SUL, na extensão
de 68,00 m, com terras da Mitra Diocesana de
Santa Maria; a LESTE, na extensão de 105,00

m, com parte do lote no. 24, que foi
propriedade de David Stefanello, hoje dito de
Alveri Dallanora e a OESTE, na extensão de

Geraldo dallanora. Todos os angulos são retos
(90º). Registro Anterior; MATRICULA nº

10.806, Fls: 1, lv.2-rg, de 19 de outubro de
1998, deste serviço.DESTINADO A

CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL
LEI Nº 853 DE 15 03.2002.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 13/06/2002

Uma fração de terras, sem construções, com a
area superficial de 216,00m2(duzentos e
dezesseis metros quadrados), situado na

localidade de Linha Felisberta, municipio de
Pinhal Grande, com as seguintes medidas e
confrontações: ao NORTE, na extensão de
12,00m, com terras de Flori Ferreira dos

Santos; ao SUL, na extensão de 12,00 m, com a
estrada que liga a localidade de Felisberta á
localidade de Caçador; a LESTE, na extensão
de 18,00m com terras de Flori Ferreira dos
Santos ; e a OESTE na extensão de 18,00 m,

com terras de Flori Ferreira dos Santos. Todos
os angulos internos retos. MATRICULA

Nº11839 OBS: Destinado a instalação de um
poço de captação e tratamento de agua do

Sistema de Abastecimento de agua da
localidade de Caçador cfe: Decreto nº857 de

25.06.2002.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 21/08/2002



Uma fração de terras, sem construções, com a
area l supercial de 10.000 m2 ( Dez mil metros

quadrado), situada no local denominado
Comercio, na estrada que liga a Localidade de
Comercio á Pinhal Grande, neste Municipio,
com a seguintes dimensões e confrontações :

ao NORTE, formando um angulo interno de 86º
30 metros; ao LESTE, formando um angulo

interno de 93º30 com face sul, co nfronta com
terras de Lizeu Stefanello, numa extensão de
100,18 metros; ao SUL , frente formando um
angulo interno de 90º 00 com a face oeste,

confronta com a estrada que liga a localidade
de Comercio á cidade de Pinhal Grande, numa

extensão de 97,00 metros; ao OESTE,
formando um angulo interno de 90º00 com a
face norte, confronta com terras de Erivaldo
Michelon, numa extensão de 100,00 metros,

MATRICULA Nº 11.826, destinado a
construção de um campo de futebol.

Próprio SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TERRENOS TERRENOS 25/06/2002

Uma fração de terras, urbana, matriculada sob
no. 4450, livro no. 2, Fls 1, do registro de
imoveis da Comarca de Julio de Castilhos,
pertencente a Deoclides Redim, coma area

superficial de um mil, duzentos e cinquenta e
oito metros e quarenta decimetros quadrados
(1.258,40m2), situado no Bairro Integração,

Municipio de Pinhal Grande, com as seguintes
dimensões e confrontações atuais: AO NORTE
formando um angulo interno de 90 com a face
oeste, confronta coma area remanescente de

Deoclides Redin, na extensão de 13,00 metros.
AO LESTE , formando um angulo inetrno de 90

com a face norte, confronta com a area
municipio de Pinhal Grande, na extensão de
97,45 metros. AO SUL formando um angulo

interno de 95 com a face leste, confronta com a
Avenida Integração , na extensão de 13,20
metros. Ao OESTE , formando um angulo

interno de 95 com a face sul,m confronta com a
area remanescente de Deoclides Redin, na
extensão de 86,15metros.A rea destina a

ampliação do Parque de Máquinas da
Prefeitura Municipal de Pinhal Grande.
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