
   

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA 
Av. 25 de Julho, centro – CEP 99250-000 – Serafina Corrêa/RS 

Telefone: (54) 3444-8100 – CNPJ 88.597.984/0001-80 
www.serafinacorrea.rs.gov.br 

CERTIDÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (CRF) 
nº 001 / 2021 

 

 
Reurb de Interesse Específico - REURB-E –  ASSONI & GRECHI 

 

 

O MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ 

88.597.984.0001-80, com sede na Av. 25 de Julho, 202, Centro em Serafina 

Corrêa/RS, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 13.465/2017, uma vez 

ultimado o procedimento de Reurb-E para o núcleo urbano denominado REURB-E 

ASSONI & GRECHI, localizado n Av. Miguel Soccol, 1794, Bairro Aparecida, nesta 

cidade, consoante projeto de regularização fundiária aprovado  sob o protocolo n° 

003 / 2020 no Conselho do Plano Diretor de Serafina Corrêa, em 04 de novembro 

de 2020, implementado sobre parte do imóvel objeto da matrícula nº  361, então de 

propriedade de Ocimar Grechi, que regularmente tomou ciência deste expediente, 

certifica a Regularização Fundiária para os fins da Lei 13.465/17, uma vez que 

observados os requisitos legais para tanto, das unidades a seguir indicadas, com 

especificação de seus respectivos ocupantes. 

 

DADOS CADASTRAIS 

Projeto: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

Modalidade: Regularização Fundiária Urbana de Interesse Específico – REURB E           

Ocupantes:   ANGELA  MARIA  ASSONI  SANTIN 

                       ESPÓLIO DE GUERINO PIACENTINI 

                       OCIMAR LUIZ GRECHI 

                       SALETE JUDIT ASSONI SANTIN 

Endereço: Av. Miguel Soccol – Bairro Aparecida                       Perímetro: Urbano 

Lev. Plani-Altimétrico:  Eng. Civil Aline Treviso Ferronatto    

Zona: Comercial Varejista e Residencial Matrícula área n°: 361 – CRI Serafina Corrêa 

DADOS URBANÍSTICOS 

Taxa Ocupação (TO): ZCV  80%        Índice Aproveitamento (IA): ZCV 09 

Recuo Viário: Inexistente;        Recuo ajardinamento: ZCV  0,00      Zona Fiscal: 2°
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IMÓVEL OCUPANTE 

LOTE URBANO n° 01 da quadra “01” localizado na 

Avenida Miguel Soccol – n° 1794 nesta cidade de Serafina 

Corrêa – RS, com a área de 631,40 m² (Seiscentos e trinta 

e um metros quadrados e quarenta decímetros 

quadrados), distante 81,55 m (Oitenta e um metros e 

cinquenta e cinco decímetros quadrados) da esquina com 

a Via Vicenza, no quarteirão incompleto formado pela 

Avenida Miguel Soccol, projetada Via Calabria, projetada 

Rua Azelino Canton e Via Vicenza, com edificação 

existente de um pavimento e área construída de 109,90 

m², confrontando com: ao NORTE, na extensão de 52,65 

m (Cinquenta e dois metros e sessenta e cinco 

centímetros) confrontando com terras de Juvita Faé e 

Denis Domingos Faé; ao SUL, na extensão de 52,65 m 

(Cinquenta e dois metros e sessenta decímetros) 

confrontando com a servidão de passagem administrativa 

do lote n° 03 da mesma quadra; ao LESTE, na extensão 

de 12,00 m (Doze metros) confrontando numa extensão 

de 11,00 m (onze metros) com o lote urbano n° 02 objeto 

desta regularização e confrontando numa extensão de 

1,00 m (um metro) com a servidão de passagem 

administrativa da área remanescente; ao OESTE, na 

extensão de 12,00 m (Doze metros) confrontando com o 

leito da Avenida Miguel Soccol. 

 ANGELA MARIA ASSONI  SANTIN, 

brasileira, aposentada, casada pelo 

regime de Comunhão Universal de 

Bens, Certidão de Casamento nº 

162/162, conforme registro no Livro nº 

8/1, fls 103 do Cartório de Registro 

Civil do município de Serafina Corrêa, 

filha de Eleo Antônio Assoni e Albina 

Canton Assoni, natural de Serafina 

Corrêa/RS, nascida em 14/05/1959, 

RG nº 8058127625, SSP-PC-RS, de 

02/08/1991, CPF Nº 689.035.700-06, 

residente na Av. Miguel Soccol, 1794, 

no Bairro Aparecida, CEP 99.250-000,  

no município de Serafina Corrêa, RS. 
Esposo: ANGELO SANTIN, brasileiro, 

aposentado, casado, filho de 

Francisco Antônio Santin e Angelina 

Marocco Santin, natural de Serafina 

Corrêa/RS, nascido em 03/12/1952, 

RG nº 1009914969 SSP-IP-RS, de 

17/08/2015, CPF 202.055.380-53, 

residente na Av. Miguel Soccol, 1794, 

no Bairro Aparecida, CEP 99.250-000,  

no município de Serafina Corrêa, RS. 

LOTE URBANO n° 02  da quadra “01”, encravado, 

localizado na Avenida Miguel Soccol – n° 1796 nesta 

cidade de Serafina Corrêa – RS, com a área de 330,00 m² 

(trezentos e trinta metros quadrados), distante 81,55 m 

(Oitenta e um metros e cinquenta e cinco decímetros 

quadrados) da esquina com a Via Vicenza, no quarteirão 

incompleto formado pela Avenida Miguel Soccol, 

projetada Via Calabria, projetada Rua Azelino Canton e 

Via Vicenza, com edificação existente de um pavimento e 

área construída de 70,00 m², confrontando com: ao 

NORTE, na extensão de 30,00 m (Trinta metros) 

confrontando com terras de Juvita Faé e Denis Domingos 

Faé; ao SUL, na extensão de 30,00 m (Trinta metros)  

confrontando em 5,00 m (cinco metros) com a servidão de 

passagem administrativa do lote n° 03 da mesma quadra 

e 25,00 m (vinte e cinco metros) com a área 

remanescente do objeto desta regularização; ao LESTE, 

ESPÓLIO DE GUERINO 

PIACENTINI, representação por 

procuração o Sr. DANIEL 

PIACENTINI, brasileiro, eletricista, 

solteiro, filho de Guerino Piacentini 

e Ilidia Teresinha Zatera Piacentini, 

natural de Serafina Corrêa, 

nascido aos 11/02/1984, RG nº 

3062860031 SJS/DI RS em 

02/03/2000, CPF 833.500.710-15, 

residente e domiciliado na Av. 

Miguel Soccol, 1796, Bairro 

Aparecida, CEP 99.250-000, em 

Serafina Corrêa/RS. 
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na extensão de 11,00 m (Onze metros) confrontando com 

a área remanescente; ao OESTE, na extensão de 11,00 

m (Onze metros) confrontando com o lote urbano n° 01 

desta regularização; 

LOTE URBANO n° 03  da quadra “01”, localizado na 

Avenida Miguel Soccol – n° 1804 nesta cidade de Serafina 

Corrêa – RS, com a área de 625,00 m² (Seiscentos e vinte 

e cino metros quadrados), distante 69,55 m (Sessenta e 

nove metros e cinquenta e cinco decímetros quadrados) 

da esquina com a Via Vicenza, no quarteirão incompleto 

formado pela Avenida Miguel Soccol, projetada Via 

Calabria, projetada Rua Azelino Canton e Via Vicenza, 

com edificação existente de um pavimento e área 

construída de 119,00 m² (Cento e dezenove metros 

quadrados), confrontando com: ao NORTE, na extensão 

de 52,65 m (Cinquenta e dois metros e sessenta e cinco 

decímetros quadrados) confrontando com o lote urbano n° 

01 deste regularização; ao SUL, na extensão de 52,54 m 

(Cinquenta e dois metros e cinquenta e quatro 

centímetros confrontando com o lote urbano n° 04 deste 

regularização; ao LESTE, na extensão de 12,00 m (Doze 

metros) confrontando com a área remanescente; ao 

OESTE, na extensão de 12,00 m (Doze metros) 

confrontando com o leito da Avenida Miguel Soccol; 

 

OCIMAR LUIZ GRECHI, brasileiro, 

aposentado, casado pelo Regime de 

comunhão universal de bens. 

Conforme Certidão de Casamento 

nº 098707 01 55 1983 2 00001 270 

0000497 78, filho de Elidio Grechi e 

Lorena Piccolotto Grechi, nascido 

em Casca/RS, aos 29/07/1959, RG 

nº 1010097887 expedido IGP DI de 

17/12/2018, CPF 232.540.920-15, 

residente e domiciliado na Rua José 

Veríssimo, 75, Centro, CEP 99.250-

000 em Serafina Corrêa - RS, 

Esposa JULCE MARA ASSONI 

GRECHI, brasileira, aposentada, 

casada, filha de Eleo Antônio 

Assoni, e Albina Canton Assoni, 

nascida em Serafina Corrêa-RS, 

aos 28/06/1962, RG 1037149497 

órgão expedidor SSP RS, de 

17/06/2019, CPF 375.078.000-59, 

residente e domiciliada na Rua José 

Veríssimo, 75, Centro, CEP 99.250-

000, Serafina Corrêa – RS. 

LOTE URBANO n° 04  da quadra “01”, localizado na 

Avenida Miguel Soccol – n° 1818 nesta cidade de Serafina 

Corrêa – RS, com a área de 587,25 m² (Quinhentos e 

oitenta e sete metros quadrados e vinte e cinco 

decímetros quadrados), distante 57,90 m (Cinquenta e 

sete metros e noventa decímetros quadrados) da esquina 

com a Via Vicenza, no quarteirão incompleto formado pela 

Avenida Miguel Soccol, projetada Via Calabria, projetada 

Rua Azelino Canton e Via Vicenza, com edificação 

existente de um pavimento e área construída de 164,80 

m² (Cento e sessenta e quatro metros quadrados e oitenta 

decímetros quadrados), confrontando com: ao NORTE, 

na extensão de 52,54 m (Cinquenta e cinquenta e quatro 

metros e sessenta e cinco decímetros quadrados) 

confrontando com o lote urbano n° 03 deste regularização; 

SALETE JUDIT ASSONI 

SANTIN, brasileira, aposentada, 

viúva, certidão casamento nº 

81/81, Livro B-11, Fl 061v º do 

Ofício de Registros Públicos do 

município de Serafina Corrêa-RS, 

natural de Serafina Corrêa/RS, 

nascida aos 27/04/1953, RG 

3053857797 órgão expedidor IP DI 

RS, data de expedição 

06/02/2020 , CPF 202.059.450-15, 

residente e domiciliada na Av. 

Miguel Soccol, 1818, Bairro 

Aparecida, 99250-000 – Serafina 

Corrêa/RS. 



   

 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA 
Av. 25 de Julho, centro – CEP 99250-000 – Serafina Corrêa/RS 

Telefone: (54) 3444-8100 – CNPJ 88.597.984/0001-80 
www.serafinacorrea.rs.gov.br 

ao SUL, na extensão de 52,50 m (Cinquenta e dois e 

cinquenta centímetros) confrontando em 43,10 (quarenta 

e três metros e dez centímetros) com terras de Roberto L. 

Lusa e Natalino Lusa e 9,40 (nove metros e quarenta 

centímetros) confrontando com área de Ronaldo Guisolfi; 

ao LESTE, na extensão de 11,36 m (Onze metros e trinta 

e seis centímetros) confrontando com a área 

remanescente; ao OESTE, na extensão de 11,65 m (Onze 

metros e sessenta e cinco centímetros) confrontando com 

o leito da Avenida Miguel Soccol; 

 

Certifico, que a área sobre a qual estão assentadas as unidades ora regularizadas já 

contempla sistema viário suficiente, rede de abastecimento de água potável, redes de 

energia elétrica domiciliar e de iluminação pública, sistema de esgotamento sanitário 

e pluvial, conta com serviços públicos de saúde e educação, disponíveis aos 

ocupantes e comunidade local. 

Condicionantes  Ambientais, Administrativos e Registrais: 

Traçado viário: O traçado viário encontra-se existente e consolidado no local com 

toda infra estrutura existente e executada em atendimento a todos os lotes urbanos 

apresentados no projeto de regularização. 

Infra estrutura: Toda infra estrutura exigida pela lei municipal encontra-se existente e 

executada em atendimento a todos os lotes urbanos apresentados no projeto de 

regularização conforme exigências da lei municipal n° 2609/2009 e lei municipal n° 

2619 / 2009. 

Equipamentos urbanos: Lei Federal n° 13465 / 2017 e  Lei Municipal n° 2619 / 2009 

Condicionantes ambientais:  Lei Federal n° 13465 / 2017 e Lei Federal n° 12651 / 

2012 

Área do Parcelamento: 2.365,85 m² (Dois mil, trezentos e sessenta e cinco metros 

quadrados e oitenta e cinco decímetros quadrados) Preservar área com largura de 

30,00m (trinta metros) com afetação de Área Non Aedificandi no entorno do arroio 

existente de acordo com a lei federal - lei n° 6766/1979. 

Atentar para a execução do Projeto de Recuperação de Área Degradada APP – Área 

de Preservação Permanente, anexo ao processo. 

Modalidade Parcelamento: Regularização Fundiária Urbana Interesse Específico 

Quantidade de lotes: 04 (Quatro) unidades 
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Áreas Públicas: Em conformidade com o artigo 11° da lei federal n° 13.465/2017, 

este processo está dispensado da reservar de área de recreação e de área de uso 

institucional, e das áreas mínimas dos lotes a regularizar e das extensões de 

quarteirão. 

Protocolo de Aprovação n°: 003 / 2020                Tipo: REURB  -  E 

Dada a devida publicação nos meios oficiais da Prefeitura Municipal de Serafina 

Corrêa, sendo o Mural localizado no Centro Administrativo e no endereço eletrônico 

www.serafinacorrea.rs.gov.br/. 

Certifico, finalmente, que foram observados todos os requisitos previsto no art. 41 da 

Lei n° 13.465/2017 para a expedição desta certidão. Nada mais consta. 

 

Serafina Corrêa, 17 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

VALDIR BIANCHET 

Município de Serafina Corrêa-RS 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

DIMOVAN CANTELLI 

Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento e Gestão 

 

 


