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DESCRIÇÃO DOS LOTES: 

 

QUADRA 21 – Lote nº 03, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 04, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 20,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 01, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 30,00m (trinta metros) da esquina com a 

Rua João Magalhães Filho. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao 

Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. 

Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 04, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 05, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 21,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 03, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 40,75m (quarenta metros e setenta e 

cinco centímetros) da esquina com a Rua João Magalhães Filho. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 05, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 06, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 22,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 04, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 51,50m (cinquenta e um metros e 



cinquenta centímetros) da esquina com a Rua João Magalhães Filho. Localizado no quarteirão 

formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 06, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 07, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 23,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 05, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 62,25m (sessenta e dois metros e vinte e 

cinco centímetros) da esquina com a Rua João Magalhães Filho. Localizado no quarteirão 

formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 07, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 08, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 24,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 06, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 73,00m (setenta e três metros) da esquina 

com a Rua João Magalhães Filho. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite 

Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e 

R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 08, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 



e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 09, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 25,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 07, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 63,50m (sessenta e três metros e 

cinquenta centímetros) da esquina com a Rua Acácio R. das Neves. Localizado no quarteirão 

formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

QUADRA 21 – Lote nº 09, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 10, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 26,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 08, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 52,75m (cinquenta e dois metros e setenta 

e cinco centímetros) da esquina com a Rua Acácio R. das Neves. Localizado no quarteirão 

formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 10, UM TERRENO, com a área de 532,66m² (quinhentos e trinta e dois 

metros quadrados e sessenta e seis decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, 

cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes 

medidas e confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, 

limitando-se com a Rua “G”, para onde faz frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta 

e cinco centímetros) ao leste, confrontando-se com o Lotes 11, de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 27,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 09, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 42,00m (quarenta e dois metros) da 

esquina com a Rua Acácio R. das Neves. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” 

Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao 

Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 



QUADRA 21 – Lote nº 11, UM TERRENO, com a área de 545,05m² (quinhentos e quarenta e 

cinco metros cinco decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de Candiota-

RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 11,00m (onze metros) ao Norte, limitando-se com a Rua “G”, para onde faz 

frente; 49,55m (quarenta e nove metros e cinquenta e cinco centímetros) ao leste, 

confrontando-se com os Lotes 12, 13, 14, 15, 16 e 17 de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao sul, confrontando-se com 

o Lote 28,  de propriedade do Município de Candiota-RS; 49,55m (quarenta e nove metros e 

cinquenta e cinco centímetros) ao oeste, confrontando-se com o Lote 10, ora desdobrado, de 

propriedade do Município de Candiota-RS. Distando 31,00m (trinta e um metros) da esquina 

com a Rua Acácio R. das Neves. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite 

Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e 

R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 12, UM TERRENO, com a área de 331,70m² (trezentos e trinta e um 

metros quadrados e setenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 31,00m (trinta e um metros) ao Sul, confrontando-

se com o Lote 13, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,70m (dez metros e setenta 

centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 11,  de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 31,00m (trinta e um metros) ao Norte, confrontando-se com a Rua “G”, com a 

qual faz esquina; Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. 

Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis 

do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 13, UM TERRENO, com a área de 331,70m² (trezentos e trinta e um 

metros quadrados e setenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 31,00m (trinta e um metros) ao Sul, confrontando-

se com o Lote 13, de propriedade do Município de Candiota-RS e a Rua Acácio R. das Neves; 

10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 11,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 31,00m (trinta e um metros) ao Norte, confrontando-

se com o lote 12, de propriedade da Prefeitura Municipal de Candiota/RS; Distando 10,70m 

(dez metros e setenta centímetros) da esquina com a Rua ‘G”. Localizado no quarteirão 

formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 



 

 

QUADRA 21 – Lote nº 14, UM TERRENO, com a área de 267,50m² (duzentos e sessenta e 

sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade 

de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Sul, confrontando-

se com o Lote 15, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,70m (dez metros e setenta 

centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 11,  de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 13, de 

propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 21,40m (vinte e um metros e quarenta 

centímetros) da esquina com a Rua ‘G”. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite 

Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e 

R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 15, UM TERRENO, com a área de 267,50m² (duzentos e sessenta e 

sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade 

de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Sul, confrontando-

se com o Lote 16, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,70m (dez metros e setenta 

centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 11,  de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 14, de 

propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 32,10m (trinta e dois metros e dês 

centímetros) da esquina com a Rua ‘G”. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite 

Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e 

R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 16, UM TERRENO, com a área de 267,50m² (duzentos e sessenta e 

sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade 

de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Sul, confrontando-

se com o Lote 17, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,70m (dez metros e setenta 

centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 11,  de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 15, de 

propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 32,05m (trinta e dois metros e cinco 

centímetros) da esquina com a Rua Francisco Assis do Pinho. Localizado no quarteirão 



formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 17, UM TERRENO, com a área de 266,25m² (duzentos e sessenta e 

sete metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade 

de Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,65m (dez metros e sessenta e cinco centímetros) ao Leste, limitando-se com 

a Rua Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 25,00m (vinte e cinco metros) ao Sul, 

confrontando-se com o Lote 18, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,65m (dez 

metros e sessenta e cinco centímetros) ao Oeste, limitando-se com o lote 11, de propriedade 

da Prefeitura Municipal de Candiota/RS;  25,00m (vinte e cinco metros) ao Norte, confrontando-

se com o Lote 16 de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 21,40m (vinte e um 

metros e quarenta centímetros) da esquina com a Rua Francisco Assis do Pinho. Localizado no 

quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao 

Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

QUADRA 21 – Lote nº 18, UM TERRENO, com a área de 331,70m² (trezentos e trinta e um 

metros quadrados e setenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 31,00m (vinte e cinco metros) ao Sul, confrontando-

se com o Lote 19, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,70m (dez metros e setenta 

centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 28,  de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 31,00m (trinta e um metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 17, de 

propriedade do Município de Candiota-RS e a Rua Acácio R. das Neves; Distando 10,70m (dez 

um metros e setenta centímetros) da esquina com a Rua Francisco Assis do Pinho. Localizado 

no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, 

ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 19, UM TERRENO, com a área de 331,70m² (trezentos e trinta e um 

metros quadrados e setenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,70m (dez metros e setenta centímetros) ao Leste, limitando-se com a Rua 

Acácio R. das Neves, para onde faz frente; 31,00m (vinte e cinco metros) ao Sul, confrontando-

se com a Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz esquina; 10,70m (dez metros e setenta 

centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lote 28,  de propriedade do Município de 

Candiota-RS; 31,00m (trinta e um metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 18, de 

propriedade do Município de Candiota-RS;  Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” 



Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao 

Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 20, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 02, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 03,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 21, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

30,00m (trinta metros) da esquina com a Rua João Magalhães Filho. Localizado no quarteirão 

formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. 

Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 21, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 20, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 04,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 22, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

40,75m (quarenta metros e setenta e cinco centímetros) da esquina com a Rua João 

Magalhães Filho. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. 

Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis 

do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 22, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 21, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 05,  de 



propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 23, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

51,50m (cinquenta metros e cinquenta centímetros) da esquina com a Rua João Magalhães 

Filho. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João 

Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao 

Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 23, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 22, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 06,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 24, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

62,25m (sessenta e dois metros e vinte e cinco centímetros) da esquina com a Rua João 

Magalhães Filho. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. 

Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis 

do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 24, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 23, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 07,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 25, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

73,00m (setenta e três metros) da esquina com a Rua João Magalhães Filho. Localizado no 

quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao 

Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 25, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 



confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 24, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 08,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 26, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

63,50m (sessenta e três metros e cinquenta centímetros) da esquina com a Rua Acácio R. das 

Neves. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João 

Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao 

Sul. 

 

 

QUADRA 21 – Lote nº 26, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 25, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 09,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 27, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

52,75m (cinquenta e dois metros e setenta e cinco centímetros) da esquina com a Rua Acácio 

R. das Neves. Localizado no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. 

Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis 

do Pinho, ao Sul. 

 

QUADRA 21 – Lote nº 27, UM TERRENO, com a área de 322,50m² (trezentos e vinte e dois 

metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de 

Candiota-RS, na quadra 21A do Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e 

confrontações: 10,75m (dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Sul, limitando-se com a 

Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m (trinta metros centímetros) ao 

Oeste, confrontando-se com o Lotes 26, de propriedade do Município de Candiota-RS; 10,75m 

(dez metros e setenta e cinco centímetros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 10,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com o Lotes 28, de propriedade do Município de Candiota-RS; Distando 

42,00m (quarenta e dois metros) da esquina com a Rua Acácio R. das Neves. Localizado no 

quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, ao 

Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 



QUADRA 21 – Lote nº 28, UM TERRENO, com a área de 330,00m² (trezentos e trinta metros 

quadrados), situado em Dario Lassance, cidade de Candiota-RS, na quadra 21A do 

Loteamento Cidade de Todos, com as seguintes medidas e confrontações: 11,00m (onze 

metros) ao Sul, limitando-se com a Rua Francisco Assis do Pinho, para onde faz frente; 30,00m 

(trinta metros centímetros) ao Oeste, confrontando-se com o Lotes 27, de propriedade do 

Município de Candiota-RS; 11,00m (onze metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote 11,  de 

propriedade do Município de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros centímetros) ao leste, 

confrontando-se com os Lotes 17, 18 e 19, de propriedade do Município de Candiota-RS; 

Distando 31,00m (trinta e um metros) da esquina com a Rua Acácio R. das Neves. Localizado 

no quarteirão formado pelas Ruas “G” Edite Barreto, ao Norte; R. Eng. João Magalhães Filho, 

ao Oeste; R. Acácio R. das Neves ao Leste e R. Francisco Assis do Pinho, ao Sul. 

 

 

                                                                                Candiota-RS, 10 

novembro de 2019. 
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