
09 Lotes na quadra 21

“QUADRA 21 – Lote nº 17, assim descrito: 10,00m (dês metros) de frente ao
Oeste para a rua Eng. João Magalhães Filho; 31,40m (trinta e um metros e
quarenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com os lotes 01, 02 e 03 de
propriedade que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 10,00m (dês metros)
ao Leste, confrontando-se o lote 22; 31,40m (trinta e um metros e quarenta
centímetros) ao Sul, confrontando-se com os lotes 19, 20 e 21. Com área de
304,00m² (trezentos e quatro metros quadrados); distando 25,00 (vinte e cinco
metros) da esquina com a Rua G “Edite Barreto”. Localizado no quarteirão
formado pelas ruas G “Edite Barreto”, ao Sul; rua Eng. João Magalhães Filho,
ao  Oeste;  e  propriedades  do  Municipio  de  Candiota-RS,  ao  Norte  e
Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 20,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros) de frente ao Sul para a rua G “Edite Barreto”; 25,00m (vinte e
cinco metros) ao Oeste, confrontando-se com o lote 19; 9,80m (nove metros e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 17A; 25,00m (vinte
e cinco metros) ao Leste, confrontando-se o lote 21. Com área de 245,00m²
(duzentos  e  quarenta  e  cinco  metros  quadrados);  distando  12,40m  (doze
metros e quarenta centímetros) da esquina com a Rua Eng. João Magalhães
Filho. Localizado no quarteirão formado pelas ruas G “Edite Barreto”, ao Sul;
rua Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; e propriedades do Municipio de
Candiota-RS, ao Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 21,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros) de frente ao Sul para a rua G “Edite Barreto”; 25,00m (vinte e
cinco metros) ao Oeste, confrontando-se com o lote 20; 9,80m (nove metros e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 17A; 25,00m (vinte
e cinco metros) ao Leste, confrontando-se o lote 22. Com área de 245,00m²
(duzentos e quarenta e cinco metros quadrados);  distando 22,20m (vinte e
dois metros e vinte centímetros) da esquina com a Rua Eng. João Magalhães
Filho. Localizado no quarteirão formado pelas ruas G “Edite Barreto”, ao Sul;
rua Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; e propriedades do Municipio de
Candiota-RS, ao Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 22,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros)  de frente ao Sul  para a rua G “Edite  Barreto”;  30,00m (trinta
metros)  ao  Oeste,  confrontando-se  com  os  lotes  17A e  21;  9,80m  (nove
metros  e  oitenta  centímetros)  ao  Norte,  confrontando-se com o lote  4,  de
propriedade que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros)



ao Leste, confrontando-se o lote 23. 

Com área de 294,00m² (duzentos  e  noventa  e  quatro  metros  quadrados);
distando 32,00m (trinta e dois metros) da esquina com a Rua João Magalhães
Filho. Localizado no quarteirão formado pelas ruas G “Edite Barreto”, ao Sul;
rua Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; e propriedades do Municipio de
Candiota-RS, ao Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 23,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros)  de frente ao Sul  para a rua G “Edite  Barreto”;  30,00m (trinta
metros)  ao  Oeste,  confrontando-se  com o  lote  22;  9,80m (nove  metros  e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 5, de propriedade
que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros) ao Leste,
confrontando-se o lote  24.  Com área de 294,00m² (duzentos  e noventa e
quatro metros quadrados); distando 41,80m (quarenta e um metros e oitenta
centímetros)  da esquina com a Rua João Magalhães Filho.  Localizado no
quarteirão  formado  pelas  ruas  G  “Edite  Barreto”,  ao  Sul;  rua  Eng.  João
Magalhães Filho, ao Oeste; e propriedades do Municipio de Candiota-RS, ao
Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 24,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros)  de frente ao Sul  para a rua G “Edite  Barreto”;  30,00m (trinta
metros)  ao  Oeste,  confrontando-se  com o  lote  23;  9,80m (nove  metros  e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 6, de propriedade
que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros) ao Leste,
confrontando-se o lote  25.  Com área de 294,00m² (duzentos  e noventa e
quatro  metros  quadrados);  distando  51,60m  (cinquenta  e  um  metros  e
sessenta  centímetros)  da  esquina  com  a  Rua  João  Magalhães  Filho.
Localizado no quarteirão formado pelas ruas G “Edite Barreto”, ao Sul; rua
Eng.  João  Magalhães  Filho,  ao  Oeste;  e  propriedades  do  Municipio  de
Candiota-RS, ao Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 25,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros)  de frente ao Sul  para a rua G “Edite  Barreto”;  30,00m (trinta
metros)  ao  Oeste,  confrontando-se  com o  lote  24;  9,80m (nove  metros  e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 7, de propriedade
que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros) ao Leste,
confrontando-se o lote  26.  Com área de 294,00m² (duzentos  e noventa e
quatro  metros  quadrados);  distando  61,40m  (sessenta  e  um  metros  e
quarenta  centímetros)  da  esquina  com  a  Rua  João  Magalhães  Filho.
Localizado no quarteirão formado pelas ruas G “Edite Barreto”, ao Sul; rua



Eng.  João  Magalhães  Filho,  ao  Oeste;  e  propriedades  do  Municipio  de
Candiota-RS, ao Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 26,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros)  de frente ao Sul  para a rua G “Edite  Barreto”;  30,00m (trinta
metros)  ao  Oeste,  confrontando-se  com o  lote  25;  9,80m (nove  metros  e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 8, de propriedade
que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros) ao Leste,
confrontando-se o lote  27.  Com área de 294,00m² (duzentos  e noventa e
quatro  metros  quadrados);  distando  71,20m (setenta  e  um metros  e  vinte
centímetros)  da esquina com a Rua João Magalhães Filho.  Localizado no
quarteirão  formado  pelas  ruas  G  “Edite  Barreto”,  ao  Sul;  rua  Eng.  João
Magalhães Filho, ao Oeste; e propriedades do Municipio de Candiota-RS, ao
Norte e Sudoeste”.

“QUADRA 21 – Lote nº 27,  assim descrito:  9,80m (nove metros e oitenta
centímetros)  de frente ao Sul  para a rua G “Edite  Barreto”;  30,00m (trinta
metros)  ao  Oeste,  confrontando-se  com o  lote  26;  9,80m (nove  metros  e
oitenta centímetros) ao Norte, confrontando-se com o lote 9, de propriedade
que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 30,00m (trinta metros) ao Leste,
confrontando-se o lote  28.  Com área de 294,00m² (duzentos  e noventa e
quatro metros quadrados); distando 81,00m (oitenta e um metros) da esquina
com a Rua João Magalhães Filho. Localizado no quarteirão formado pelas
ruas G “Edite Barreto”, ao Sul; rua Eng. João Magalhães Filho, ao Oeste; e
propriedades do Municipio de Candiota-RS, ao Norte e Sudoeste”.

01 Lote na quadra 22

“QUADRA 22 – Lote nº 10, de formato irregular,  assim descrito: lote de
esquina medindo 16,10m (dês metros) de frente Oeste para a rua Acácio das
Neves; 35,00m (trinta e cinco metros) ao Norte, confrontando-se com o Lote
11, de propriedade que é ou foi do Municipio de Candiota-RS; 12,49m (doze
metros e quarenta e nove centímetros) ao Leste, confrontando-se com o Lote
12; ao Sul dois segmentos de reta, no sentido Sudoeste 7,97m (sete metros e
noventa  e  sete  centímetros),  deste  no  sentido  Oeste  27,89m,  ambos
limitando-se a rua G “Edite Barreto”. Com área de 550,66m² (quinhentos e
cinquenta  metros  quadrados  com sessenta  e  seis  decímetros  quadrados).



Localizado no quarteirão formado pelas ruas Acácio das Neves, ao Oeste; rua
G “Edite Barreto” ao Sul; rua Assis Freitas ao Leste, e propriedades que são
ou foram do Municipio de Candiota-RS ao Norte”.


