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EDITAL DE LOTEAMENTO

JULIO CESAR WESCHENFELDER, Registrador Pú-
blico do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Vera Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, FAZ PÚBLICO, 
para ciência dos interessados, em cumprimento ao dispos-
to no art. 19, § 3°, da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, que FERREIRA & HENN LTDA. - ME depositou 
neste Serviço Registral o projeto, memorial e demais do-
cumentos relativos ao empreendimento denominado “LO-
TEAMENTO DO SOBRADO”, cujo imóvel de que é titular 
da propriedade possui as seguintes características: “Uma 
área de terras com a superfície de 30.373,89m² (trinta mil, 
trezentos e setenta e três metros e oitenta e nove decíme-
tros quadrados), não edificada, situada no lado direito, 
sentido norte-sul da Rua Marechal Rondon, de quem 
nela entra pela Rua Intendente Koelzer, donde dista 78,19m 
(setenta e oito metros e dezenove centímetros), zona urba-
na deste município; confrontando-se pela frente ao leste, 
onde mede 121,28m (cento e vinte e um metros e vinte e 
oito centímetros), com a Rua Marechal Rondon, aí faz ân-
gulo de 90°00’00” e segue em direção oeste na extensão 
de 83,07m (oitenta e três metros e sete centímetros), con-
frontando-se ao norte, com propriedade de Lotário Kessler 
e outro e de Erni Schulz, aí faz ângulo de 269°58’23” e 
segue em direção norte na extensão de 78,58m (setenta e 
oito metros e cinquenta e oito centímetros), confrontando-
se ao leste, com propriedade de Erni Schulz, aí faz ângulo 
de 92°25’56” e segue em direção oeste na extensão de 
74,34m (setenta e quatro metros e trinta e quatro centí-
metros), confrontando-se ao norte, com a Rua Intendente 
Koelzer, aí faz ângulo de 89°39’41” e segue em direção sul 
na extensão de 239,76m (duzentos e trinta e nove metros 
e setenta e seis centímetros), confrontando-se ao oeste, 
com terras do Espólio de Dalmiro José de Castro e de Sueli 
Teresinha de castro, aí faz ângulo de 85°49’18” e segue 
em direção leste na extensão de 135,04m (cento e trinta 
e cinco metros e quatro centímetros), confrontando-se ao 
sul, com propriedade da Mitra Diocesana de Santa Cruz 
do Sul-RS, aí faz ângulo de 92°35’36” e segue em dire-
ção norte na extensão de 31,55m (trinta e um metros e 
cinquenta e cinco centímetros), confrontando-se ao leste, 
com propriedade de Reinaldo Alberi Butzker, aí faz ângulo 
de 269°33’35” e segue em direção leste na extensão de 
30,85m (trinta metros e oitenta e cinco centímetros), con-
frontando-se ao sul, propriedade de Reinaldo Alberi But-
zker, até entestar na frente onde fecha o perímetro com 
ângulo de 90°00’00”; compreendido em quarteirão indefi-
nido; não podendo precisar lote e quadra e inscrito no 
cadastro imobiliário municipal sob n° 1.5.013.0160.001-
0.”, matriculado neste Serviço Registral sob nº 13.134 
do Lº 2-Reg. Geral.

Havendo motivo fundado para impugnação, deverão 
os interessados apresentá-la dentro do prazo de 15 (quin-
ze) dias contados da última publicação do jornal, perante 
o Oficial do Serviço de Registro de Imóveis, sito à Rua Ti-
radentes, nº 782, durante o expediente, compreendido no 
horário das 8h30min às 12:00h e das 13:00h às 17:00h.

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Vera 
Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, ao vigésimo segundo 
(22º) dia do mês de agosto(08) do ano de dois mil e deze-
nove (2019). 

Bel. Julio Cesar Weschenfelder
Registrador Público

EDITAL DE CASAMENTO
JULIO CESAR WESCHENFELDER, Oficial do 

Registro Civil das Pessoas Naturais de Vera Cruz, 
Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que se ha-
bilitam para casar, com proclamas afixados neste 

Ofício:
4.500– LEANDRO RATHKE e

 ÉDINA RODRIGUES.
QUEM SOUBER DE ALGUM IMPEDIMENTO, 

ACUSE-O NA FORMA DA LEI, à rua Tiradentes, n° 
782, nesta cidade.

Vera Cruz(RS), 30 de agosto de 2019.                          
Bel. Julio Cesar Weschenfelder
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

DAS PESSOAS NATURAIS
Jeane Ines Weschenfelder
SUBSTITUTA DO OFICIAL

“REGISTRE SEU FILHO. O REGISTRO DE 
NASCIMENTO É GRATUITO E ASSEGURA O 

PLENO EXERCÍCIO DA CIDADANIA”.

CRÉDITO DE CAMINHÃO
 LIBERADO

R$ 180.000,00 valor da parcela de R$ 2.144,56, 
já tem pago R$ 16.432,00, estudo troca. Telefone: 
(51) 9 8034-9805.

CRÉDITO DE IMÓVEL LIBERADO

R$ 239.000,00 valor da parcela de R$ 1.873,00, já tem 
pago R$ 24.292,00. Para compra, construção, reforma 
urbana ou rural, aceito carro na entrada. Telefone: (51) 
9 8034-9805.

CAIXA CONSÓRCIOS


