
  ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA 

Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária 

   

 
EDITAL Nº 447 15 DE JULHO DE 2022 

 NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA- REURB 

Núcleo Urbano Informal: SÃO MANOEL – QUADRA 1 A 7 

Processo Administrativo: 001/2022 - REURB 

Saibam quantos virem o presente Edital ou dele conhecimento tiverem, que o 

Município de Capão da Canoa/RS, pessoa jurídica de direito público  interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº 90.836.693/0001-40, com sede na Avenida Paraguassu, 1881, Centro, 

representado neste ato pelo Presidente da Comissão Municipal de Regularização 

Fundiária Maryem Cheiram Silva, inscrita no CPF Sob o nº 034.739.560-07, instaurou o 

procedimento administrativo de regularização fundiária do núcleo urbano informal SÃO 

MANOEL QUADRA 1 A 7 e que a referida regularização envolverá a seguinte área: 

Trata-se de identificação por visualização aérea do núcleo urbano consolidado 

com infraestrutura essencial existente, localizado entre as Ruas 7, Gaspar Grizza, Luis 

Alves Pereira e General Osório, inscrito sob a matrícula 60.068 do Registro de Imóveis da 

Comarca de Capão da Canoa/RS, conforme memorial descritivo:  

Um terreno urbano, localizado nas proximidades do Bairro Santa Luzia, atual Bairro São 

Manoel, neste município de Capão da Canoa/RS, com a área total de 50.662,89 m², e 

com perímetro a partir do vértice nº 1, de coordenadas N 6707728,4631 / E 593252,6645, 

deste segue com azimute de 24°11’28” e uma distância de 100,30 m, confrontando com a 

Rua Luiz Alves Pereira (antes Rua 38), até o vértice nº 2, de coordenadas N 

6707819,9551 / E 593293,7655, deste segue com azimute de 289°33’56” e uma distância 

de 470,00 m, confrontando com a Rua Gaspar Grizza, até o vértice nº 3, de coordenadas 

N 6707977,3506 / E 592850,9036, deste segue com azimute de 210°36’10” e uma 

distância de 115,00 m, confrontando com a Rua 7 (antes terras de Artur Manoel da Silva), 

até o vértice nº 4, de coordenadas N 6707878,3682 / E 592792,3589, deste segue com 

azimute de 108°02’19” e uma distância de 484,10 m, confrontando com a Rua General 

Osório (antes terras da Empresa Territorial Capão da Canoa Ltda.), até o vértice de 

partida nº 1, estando o quarteirão formado pela Rua Gaspar Grizza, Rua General Osório 

(antes terras da Empresa Territorial Capão da Canoa Ltda.), Rua Luiz Alves Pereira 

(antes Rua 38) e Rua 7 (antes terras de Artur Manoel da Silva). 
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Imagem 1: Delimitação do núcleo urbano informal consolidado 

Assim, tem a presente publicação a finalidade de NOTIFICAR os possíveis 

interessados e eventuais proprietários, titulares de domínio e confrontantes não 

identificados, ou não encontrados que recusaram o recebimento da notificação por via 

postal. 

Aqueles que se sentirem prejudicados deverão comparecer na Prefeitura 

Municipal de Capão da Canoa/RS no setor de Habitação localizado na Casa da Cidadania 

– Rua Ceci, 1687-  51-39952012, para tomarem conhecimento do procedimento 

administrativo, plantas, projetos e demais documentos ou se preferirem, pugnar o 

procedimento municipal, em até 30 (trinta) dias a contar da presente data. 

Por fim, em obediência ao previsto na Lei Nacional nº 13.465, de 11 de julho de 

2017, para que não se alegue ignorância ou desconhecimento, o Município de Capão da 

Canoa adverte que o silêncio dos aqui notificados será considerado como concordância à 

regularização fundiária promovida, e a ausência de impugnação implicará a perda de 

eventual direito que o notificado titularize sobre o imóvel objeto da Reurb. 

Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, 15 de julho de 2022. 

Presidente da Comissão de Regularização Fundiária 

MARYEM CHEIRAM SILVA 


