
EDITAL Nº 054/19. 

 
Homologa a distribuição final dos 
terrenos (lotes) no Loteamento Popular 
Júlio de Castilhos, convoca os 
candidatos para celebração dos 
respectivos contratos, e dá outras 
providências. 

 
AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado 

do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei 
Orgânica Municipal, de conformidade com o art. 16, inc. IV, da Lei Municipal nº 464/03, 
de 28 de outubro de 2003, HOMOLOGA a distribuição final para aquisição de 028 (vinte e 
oito) terrenos (lotes) no Loteamento Popular Júlio de Castilhos, aos candidatos inscritos 
nos moldes do Edital nº 031/19, de abertura das inscrições, classificados através do 
Edital nº 049/19, cujos lotes foram distribuídos nos moldes do Edital nº 053/19 e Ata nº 
002, de 02 de dezembro de 2019, anexa ao processo, conforme relação que segue: 

 

Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 02 da 
QUADRA 206, com a área superficial de 238,70 m² 
(duzentos e trinta e oito metros e setenta decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua 
A; confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao oeste, onde mede 11,00 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 90º00’; ao norte, onde 
mede 21,70 m, com o Lote 01 da Quadra 206; faz ângulo 
de 90º00’; ao leste, onde mede 11,00 m, com terras de 
Afonso Dentee; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 
21,70 m com o Lote 03, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Jodelin Jador 

206 

Lote CI: G200.496-P 

02 CPF: 700.019.612-25 

Valor do Lote (R$):  25.000,00 Prazo: 300 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 12 da 
QUADRA 206, com a área superficial de 222,42 m² 
(duzentos e vinte e dois metros e quarenta e dois 
decímetros quadrados), do Loteamento Popular Julio de 
Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, dentro do 
quarteirão incompleto formado pelas seguintes vias 
públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º 
de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no sentido 
horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, onde 
mede 10,25 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 21,70 m, com o Lote 11 da 
Quadra 206; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
10,25 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 21,70 m com o Lote 13, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 
 

Jaqueline de Vargas 

206 

Lote CI: 910.910.505-7 

12 CPF: 031.818.360-95 

Valor do Lote (R$):  17.800,00 Prazo: 268 meses 

 
 

Este ato esteve fixado no painel 
de publicação no período de 

03/12/2019 a 03/01/2020. 
 

Gilmar Luiz Fin 
Matrícula: 11 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 13 da 
QUADRA 206, com a área superficial de 222,42 m² 
(duzentos e vinte e dois metros e quarenta e dois 
decímetros quadrados), do Loteamento Popular Julio de 
Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, dentro do 
quarteirão incompleto formado pelas seguintes vias 
públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º 
de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no sentido 
horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, onde 
mede 10,25 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 21,70 m, com o Lote 12 da 
Quadra 206; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
10,25 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 21,70 m com o Lote 14, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

Ilga Terezinha 
Rodrigues 

206 

Lote CI: 000.953.660 

13 CPF: 636.053.090-20 

Valor do Lote (R$):  17.800,00 Prazo: 268 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 17 da 
QUADRA 206, com a área superficial de 247,38 m² 
(duzentos e quarenta e sete metros e trinta e oito 
decímetros quadrados), do Loteamento Popular Julio de 
Castilhos, situada na esquina da Rua 1º de Maio com a 
Rua A, dentro do quarteirão incompleto formado pelas 
seguintes vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de 
Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: 
seguindo no sentido horário, ângulos internos, pela frente, 
ao oeste, onde mede 11,40 m, com a Rua 1º de Maio; faz 
ângulo de 90º00’; ao norte, onde mede 21,70 m, com o 
Lote 16 da Quadra 206; faz ângulo de 90º00’; ao leste, 
onde mede 11,40 m, com terras de Afonso Dentee; faz 
ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 21,70 m com a Rua 
A, formando com o primeiro alinhamento descrito, um 
ângulo de 90º00’. 

 
 
 

Paulo Irani Prestes 
dos Santos 206 

Lote CI: 407.355.663-3 

17 CPF: 685.287.950-04 

Valor do Lote (R$):  18.900,00 Prazo: 284 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 01 da 
QUADRA 207, com a área superficial de 212,30 m² 
(duzentos e doze metros e trinta decímetros quadrados), 
do Loteamento Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 
1º de Maio, dentro do quarteirão incompleto formado pelas 
seguintes vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de 
Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: 
seguindo no sentido horário, ângulos internos, pela frente, 
ao leste, onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz 
ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 19,30 m, com o Lote 
02 da Quadra 207; faz ângulo de 90º00’; ao oeste, onde 
mede 11,00 m, com terras de Milton Rodolfo Guth; faz 
ângulo de 90º00’; ao norte, onde mede 19,30 m com Área 
Verde 02 da Quadra 207, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Robson Luis da 
Silva 207 

Lote CI: 109.028.433-1 

01 CPF: 021.068.720-70 

Valor do Lote (R$):  22.500,00 Prazo: 300 meses 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 02 da 
QUADRA 207, com a área superficial de 212,30 m² 
(duzentos e doze metros e trinta decímetros quadrados), 
do Loteamento Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 
1º de Maio, dentro do quarteirão incompleto formado pelas 
seguintes vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de 
Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: 
seguindo no sentido horário, ângulos internos, pela frente, 
ao leste, onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz 
ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 19,30 m, com o Lote 
03 da Quadra 207; faz ângulo de 90º00’; ao oeste, onde 
mede 11,00 m, com terras de Milton Rodolfo Guth; faz 
ângulo de 90º00’; ao norte, onde mede 19,30 m com o 
Lote 01 da Quadra 207, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 
 

Maria Elvira Salbego 
Franco 207 

Lote CI: 309.183.596-1 

02 CPF: 006.115.370-28 

Valor do Lote (R$):  22.500,00 Prazo: 300 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 03 da 
QUADRA 207, com a área superficial de 212,30 m² 
(duzentos e doze metros e trinta decímetros quadrados), 
do Loteamento Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 
1º de Maio, dentro do quarteirão incompleto formado pelas 
seguintes vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de 
Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: 
seguindo no sentido horário, ângulos internos, pela frente, 
ao leste, onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz 
ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 19,30 m, com o Lote 
04 da Quadra 207; faz ângulo de 90º00’; ao oeste, onde 
mede 11,00 m, com terras de Milton Rodolfo Guth; faz 
ângulo de 90º00’; ao norte, onde mede 19,30 m com o 
Lote 02 da Quadra 207, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 
 
 
 

Ilton Alves de Lima 
207 

Lote CI: 108.983.416-1 

03 CPF: 010.294.610-82 

Valor do Lote (R$):  20.500,00 Prazo: 300 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 04 da 
QUADRA 207, com a área superficial de 212,30 m² 
(duzentos e doze metros e trinta decímetros quadrados), 
do Loteamento Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 
1º de Maio, dentro do quarteirão incompleto formado pelas 
seguintes vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de 
Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: 
seguindo no sentido horário, ângulos internos, pela frente, 
ao leste, onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz 
ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 19,30 m, com a Área 
Institucional 01 da Quadra 207; faz ângulo de 90º00’; ao 
oeste, onde mede 11,00 m, com terras de Milton Rodolfo 
Guth; faz ângulo de 90º00’; ao norte, onde mede 19,30 m 
com o Lote 03 da Quadra 207, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Catarina Schmitz 

207 

Lote CI: 246.021.24 

04 CPF: 998.785.180-00 

Valor do Lote (R$):  20.500,00 Prazo: 300 meses 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 01 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 163,02 m² (cento 
e sessenta e três metros e dois decímetros quadrados), do 
Loteamento Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º 
de Maio, dentro do quarteirão incompleto formado pelas 
seguintes vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de 
Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: 
seguindo no sentido horário, ângulos internos, pela frente, 
ao oeste, onde mede 11,82 m, com a Rua 1º de Maio; faz 
ângulo de 93º14’; ao norte, onde mede 13,50 m, com a 
Área Institucional 02 da Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; 
ao leste, onde mede 11,80 m, com terras de Afonso 
Dentee; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 14,14 m 
com o Lote 02 da Quadra 2018, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 86º46’. 

 
 

 

Rafaela da Paixão 
Belém 208 

Lote CI: 111.184.723-1 

01 CPF: 027.718.850-42 

Valor do Lote (R$):  13.500,00 Prazo: 203 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 02 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 167,68 m² (cento 
e sessenta e sete metros e sessenta e oito decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; 
confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao oeste, onde mede 11,62 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 93º14’; ao norte, onde 
mede 14,14 m, com o Lote 01 da Quadra 208; faz ângulo 
de 90º00’; ao leste, onde mede 11,60 m, com terras de 
Afonso Dentee; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 
14,77 m com o Lote 03, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 86º46’. 

 
 

 

Jaimir da Silva 

208 

Lote CI: 107.020.651-9 

02 CPF: 004.908.540-95 

Valor do Lote (R$):  13.500,00 Prazo: 203 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 03 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 171,99 m² (cento 
e setenta e um metros e noventa e nove decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua A; 
confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao oeste, onde mede 11,42 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 93º14’; ao norte, onde 
mede 14,77 m, com o Lote 02 da Quadra 208; faz ângulo 
de 90º00’; ao leste, onde mede 11,40 m, com terras de 
Afonso Dentee; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 
15,39 m com o Lote 04, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 86º46’. 

 
 

 

Marco Antonio 
Duarte de Vargas 208 

Lote CI: 708.139.655-3 

03 CPF: 003.418.160-19 

Valor do Lote (R$):  14.000,00 Prazo: 211 meses 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 04 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 175,86 m² (cento 
e setenta e cinco metros e oitenta e seis decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua 
A; confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao oeste, onde mede 11,22 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 93º14’; ao norte, onde 
mede 15,39 m, com o Lote 03 da Quadra 208; faz ângulo 
de 90º00’; ao leste, onde mede 11,20 m, com terras de 
Afonso Dentee; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 
16,00 m com o Lote 05, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 86º46’. 

 
 

 

Carla Maria dos 
Santos 208 

Lote CI: 211.055.351-4 

04 CPF: 024.911.800-90 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 05 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 04 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 06, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

 

Ivete Maria Tirloni 

208 

Lote CI: 209.673.530-9 

05 CPF: 010.171.960-44 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 06 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros), do Loteamento Popular Julio de 
Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, dentro do 
quarteirão incompleto formado pelas seguintes vias 
públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º 
de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no sentido 
horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, onde 
mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 05 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 07 da 
Quadra 208, formando com o primeiro alinhamento 
descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Marcelo Cacimiro 

208 

Lote CI:  309.207.234-1 

06 CPF: 003.934.210-74 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 07 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 06 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 08 da 
Quadra 208, formando com o primeiro alinhamento 
descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Juliana Fátima 
Moreno 208 

Lote CI: 109.840.427-8 

07 CPF: 014.305.670-07 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 08 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 07 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 09, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

 

Moeris Scheidt 

208 

Lote CI: 109.789.910-6 

08 CPF: 024.074.810-70 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 09 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 08 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 10, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 
 

Maria Luisa Vargas 
da Silveira 208 

Lote CI: 907.466.323-9 

09 CPF: 011.818.260-98 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 10 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros), do Loteamento Popular Julio de 
Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, dentro do 
quarteirão incompleto formado pelas seguintes vias 
públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º 
de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no sentido 
horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, onde 
mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 09 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 11, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 
 

 

Adamir de Souza 
Ferreira 

 

208 

Lote CI: 106.242.489-8 

10 CPF: 635.888.970-20 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 11 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 10 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 12, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

Vivian Carla 
Brinckler de 

Campos 208 

Lote CI: 810.687.731-2 

11 CPF: 007.917.679-81 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 12 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 11 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 13, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

 

Deoclides da Silva 
Ribeiro 208 

Lote CI: 5.860.978 

12 CPF: 220.223.250-87 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 
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Quadra 
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Descrição do Lote 
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Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 13 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 12 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 14, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

Victor Hugo 
Custodio Rodrigues 

208 

Lote CI: 510.453.871-4 

13 CPF: 020.290.670-16 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 14 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 13 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 15, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

 

Antônio Rodrigo 
Santos da Rocha 208 

Lote CI: 105.256.891-1 

14 CPF: 479.745.830-53 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 15 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 14 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com o Lote 16, 
formando com o primeiro alinhamento descrito, um ângulo 
de 90º00’. 

 
 

 

João Climério 
Gonçalves 208 

Lote CI: 703.146.750-4 

15 CPF: 559.772.510-68 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 
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Quadra 
Lote 

 
Descrição do Lote 
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Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 16 da 
QUADRA 208, com a área superficial de 176,00 m² (cento 
e setenta e seis metros quadrados), do Loteamento 
Popular Julio de Castilhos, situada na Rua 1º de Maio, 
dentro do quarteirão incompleto formado pelas seguintes 
vias públicas: Estrada Geral da Linha Júlio de Castilhos, 
Rua 1º de Maio e Rua A; confrontando-se: seguindo no 
sentido horário, ângulos internos, pela frente, ao oeste, 
onde mede 11,00 m, com a Rua 1º de Maio; faz ângulo de 
90º00’; ao norte, onde mede 16,00 m, com o Lote 15 da 
Quadra 208; faz ângulo de 90º00’; ao leste, onde mede 
11,00 m, com terras de Afonso Dentee; faz ângulo de 
90º00’; ao sul, onde mede 16,00 m com terras de Edgar 
Evandro Dentee, formando com o primeiro alinhamento 
descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 
 

Alexandre da Rocha 

208 

Lote CI: 
705.671.070-5  

16 CPF: 626.928.790-15 

Valor do Lote (R$):  14.500,00 Prazo: 218 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 04 da 
QUADRA 299, com a área superficial de 168,77 m² (cento 
e sessenta e oito metros e setenta e sete decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua 
A; confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao leste, onde mede 11,00 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 90º00’’; ao sul, onde mede 
15,33 m, com o Lote 05 da Quadra 299; faz ângulo de 
90º00’; ao oeste, onde mede 11,00 m, com terras de 
Milton Rodolfo Guth; faz ângulo de 90º00’; ao norte, onde 
mede 15,33 m com o Lote 03, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Inês Custódio 
Rodrigues 299 

Lote CI: 807.855.325-5 

04 CPF: 005.269.720-76 

Valor do Lote (R$):  15.200,00 Prazo: 229 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 05 da 
QUADRA 299, com a área superficial de 168,77 m² (cento 
e sessenta e oito metros e setenta e sete decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua 
A; confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao leste, onde mede 11,00 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 
15,33 m, com o Lote 06 da Quadra 299; faz ângulo de 
90º00’; ao oeste, onde mede 11,00 m, com terras de 
Milton Rodolfo Guth; faz ângulo de 90º00’; ao norte, onde 
mede 15,33 m com o Lote 04, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 
 

Elizete Fátima 
Pinheiro Alf 299 

Lote CI: 607.690.200-3 

05 CPF: 005.778.570-88 

Valor do Lote (R$):  15.200,00 Prazo: 229 meses 
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Descrição do Lote 

 
Candidato Sorteado 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 06 da 
QUADRA 299, com a área superficial de 168,77 m² (cento 
e sessenta e oito metros e setenta e sete decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua 
A; confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao leste, onde mede 11,00 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 90º00’’; ao sul, onde mede 
15,33 m, com o Lote 07 da Quadra 299; faz ângulo de 
90º00’; ao oeste, onde mede 11,00 m, com terras de 
Milton Rodolfo Guth; faz ângulo de 90º00’; ao norte, onde 
mede 15,33 m com o Lote 05, formando com o primeiro 
alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 

 

Sergio Paulos 

299 

Lote CI: 103.321.159-8 

06 CPF: 424.376.950-87 

Valor do Lote (R$):  15.200,00 Prazo: 229 meses 

 
 
 

Quadra 

UM TERRENO URBANO, designado LOTE 07 da 
QUADRA 299, com a área superficial de 168,77 m² (cento 
e sessenta e oito metros e setenta e sete decímetros 
quadrados), do Loteamento Popular Julio de Castilhos, 
situada na Rua 1º de Maio, dentro do quarteirão 
incompleto formado pelas seguintes vias públicas: Estrada 
Geral da Linha Júlio de Castilhos, Rua 1º de Maio e Rua 
A; confrontando-se: seguindo no sentido horário, ângulos 
internos, pela frente, ao leste, onde mede 11,00 m, com a 
Rua 1º de Maio; faz ângulo de 90º00’; ao sul, onde mede 
15,33 m, com a Área Institucional 03 da Quadra 299; faz 
ângulo de 90º00’; ao oeste, onde mede 11,00 m, com 
terras de Milton Rodolfo Guth; faz ângulo de 90º00’; ao 
norte, onde mede 15,33 m com o Lote 06, formando com 
o primeiro alinhamento descrito, um ângulo de 90º00’. 

 
 
 

Luciana Paulos Lutz 

299 

Lote CI: 510.084.428-1 

07 CPF: 014.450.960-13 

Valor do Lote (R$):  15.200,00 Prazo: 229 meses 

 
01 - Para fins do cumprimento do disposto no art. 16, inc. IV, da Lei 

Municipal nº 464/03, ficam CONVOCADOS todos os candidatos acima classificados, para 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data deste instrumento no quadro mural e na 
página da Prefeitura na internet, realizar a celebração dos contratos de compra e venda 
com o Município, sob pena de decaírem do direito, quando serão convocados os 
candidatos suplentes, pela ordem de classificação, constante no Edital nº 049/19, se 
houver. 

 
Divulgue-se 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 
EM 03 DE DEZEMBRO DE 2019. 

 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 

   GILMAR LUIZ FIN 
Agente Administrativo 

Esta cópia não substitui 

o Edital Original. 


