
 
 

NOTIFICAÇÃO N° 08/2017 
Notificante: O MUNICÍPIO DE MUITOS CAPÕES, pessoa jurídica de direito 

público, com sede administrativa na Rua Dorval Antunes Pereira, 
950, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 01.621.714/0001-80, 
neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. Rita de 
Cássia Campos Pereira, brasileira, casada, professora, residente 
e domiciliada nesta cidade de Muitos Capões-RS. 

 
Notificada: ANTÔNIO IVO DELLA GIUSTINA, brasileiro, residente e 

domiciliado  em Muitos Capões/RS. 
 

Tendo em vista o contido no processo n° 503/17,servimo-nos da presente para 
NOTIFICAR Vossa Senhoria, nos termos do Decreto Municipal nº 1179/2017, 
de 15 de setembro de 2017, que o imóvel constituído pela área maior de 
1.000,00m2, confrontando a sudoeste com terreno do espólio de Valdir Maria 
de Oliveira, a noroeste com a área remanescente de Antônio Ivo Della Giustina 
e a nordeste com terreno do espólio de Leni de Farias Borges, situado na 
Avenida Progresso, no quarteirão formado pela Avenida Progresso, Rua das 
Oliveiras e Projeção da Rua 47, nesta cidade de Muitos Capões. Matrícula 
25.654, constante do R-8, fls. 02, do Livro n. 02 do Registro Geral, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Vacaria – RS, de  Vossa propriedade, foi declarado 
de utilidade pública, para fins de desapropriação amigável  ou judicial, 
destinada a construção de passeio público, neste Município. A área 
mencionada, foi avaliada por R$ 5.752,25 (cinco mil, setecentos e cinquenta  e 
dois reais e vinte e cinco centavos), de acordo com o Laudo de Avaliação 
elaborado por Engenheiro da Prefeitura Municipal de Muitos Capões. Sendo 
assim, o Município de Muitos Capões, visando uma desapropriação amigável, 
propõe para pagar o preço da Avaliação do imóvel, em  parcela única R$ 5. 
752,25 (cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos). 
A outorga da escritura de desapropriação amigável será efetuada na data da 
concordância da presente proposta, bem como da lavratura dos documentos 
pertinentes a esta transação.  Aguardamos sua resposta no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar do recebimento da presente Notificação. 

  
Vacaria, 06 de novembro de 2017. 

 
 

 
RITA DE CÁSSIA CAMPOS PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 




