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NOTTFTCAçAO POR EDTTAL

EDITAL No 002t2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA PAULISTA nos
termos do artigo 44, S 60 combinado com artigo 31, S 50 da Lei Federal no 13.465117,
COMUNICA que se encontra em processo de Regularizaçäo Fundiaria de lnteresse
Social - REURB-S o Loteamento Vázea dos Cunhas com acesso principal pela Rua
lsaac da Silva Cunha, ficando assim NOTIFICADOS, os proprietários, confinantes ou
terceiros eventualmente interessados, para que querendo apresentem impugnaçåo, no
ptazo de 30 dias a contar da presente publicaçäo, conforme faculdade legal disposta
no artigo 31, parágrafo 10 da Lei Federal no 13.465117, especialmente os a seguir
relacionados:

Confinantes:

r Maria Aparecida Godoy Lopes e outros
. A Quem de Direito

Descriçäo: Uma área de tenas urbana, no município de Cachoeira Paulista - SP, com área de
15.667,50m'z(quinze mil, seiscentos e sessenta e sete metros quadrados e cinquenta decímetros
quadrados), dentro das seguintes medidas, rumos e confrontaçöes; começa do marco 1, com
coordenadas UTM (E=495712.31 N=7500411.05); cravado no vértice formado pelo alinhamento da Rua
lseac da Silva Cunha com a propriedade de A Quem de Direito, de onde segue em reta no azimute de
322"12'11", por uma diståncia de 60,34m (sessenta metros e trinta e quatro centímetros), confrontando
com a Rua lsaac da $ilva Cunha, até encontrar o marco 2, com coordenadas UTM (E=495675.33
N=7500458.73); daí segue em retâ no azimute 321'27'24", por uma distância de 50,25m (cinquenta
metros e vinte e cinco centímetros), confrontando com a Rua lsaac da Silva Cunha, até encontrar o marco
3, com coordenadas UTM (E=495644.02 N=7500498.03); daí deflete à direita e segue em reta no azimute
060'16'40', por uma distância de 31,50m (trinta e um metros e cinquenta centímetros), con'Írontando a
com propriedade de A Quem de Direito, até encontrar o marco 4, com coordenadas UTM (E=495671.37
N=7500513.65); daí segue em reta no azimute de 0ô1"39'22", por uma diståncia de 87,60m (oitenta e
sete metros e sessenta centímetros), confrontando com a propriedade de A Quem de Direito, até
encontrârcom o marco 5, com coordenadas UTM (E=495748.47 N=7500555.24); daí segue em reta no
azímute 059'31'50", por uma diståncia de 24,10m (vinte e quatro metros e dez centímetros), confrontando
com a propriedade de A Quem de Direito, até encontrar o marco ô, com coordenadas UTM
(E=495769.25 N=7500567.46); daí deflete à direita e segue em reta no azimute de 140'24'58", por uma
distância de 58,57m (cinquenta e oito metros e cinquenta e sete cenlímetros), confrontando com a
propríedade de Maria Aparecida'Godoy Lopes e outros, até encontrar o marco 7, com coordenadas
UTM (E=495806.57 N=7500522.32); daí segue em reta no azimute de 141'48'50", por uma distância de
51,62m (cinquenta e um metros e sessenta e dois centímetros), confrontando com a propriedade de
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Maria Aparecida Godoy Lopes e outros, até encontrar o marco g, com coordenadas UTM(E=495838.48 N=7S00481 .74); daí deflete å direita e segue em reta no azimute de 240"47'29", por umadistância de 58,70m (cinquenta e oito metros e setenta centímetros), confrontando com a propriedade deA Quem de Direito, até encontrar o marco g, com coordenadas UTM (E=49S7g7 .24 N=75004S3.10); daísegue em reta no azimute de 241"16'25',, por uma distância de 25,33m (vinte e cinco metros e trinta e trêscentímetros), confrontando com a propriedade de A Quem de Ðireito, até encontrar o marco 10, comcoordenadas UTM (E=49S76S.03 N=7S00440 .92); daí segue em reta no azimute de 238.08'37", por umadiståncia de 30,10m (trinta metros e dez centímetros), confrontando com a propriedade de A euem deDireito, até encontrar o marco 11, com coordenadas UTM (E=495 739.46 N=7S0042S.03); daí deflete àdireita e segue em reta no azimute de 323"39'47", por uma d iståncia de 2,16m (dois metros e dezesseiscentímetros), confrontando com a propriedade de A euem de Direito, até enconlrar o marco 12, comcoordenadas UTM (E=49S739, 1 g N=7500426.77); daí deftete à esquerda e segue em reta no azimute de239"42'21", por uma diståncia de 30,2gm (trinta metros e vinte e oito centímetros), confrontando com apropriedade de A Quem de Direito, onde teve início esta descrição, fechando assim o polígono

ro Mineiro
n¡c de Gachoeira Paulista

As plantas, projetos e especificaçöes, estão à disposiçåo para consulta, na sede daPrefeitura Municipal, podendo ser agenda a consulta åtravés do telefone (12) 31g6-6022 com engenheiro Anderson Nunes Braga e a Técnica em EdifTcações AlcineideMara da costa para escrarecimentos gue se façam necessár¡os.

Ïranscorrido o prazo acima ass¡nalado, a ausência de manifestaçåo será interpretadacomo concordância com a Reurb-S, procedendo-se a todas as medidas necessár¡aspara a Regularízagão do loteamento supramencionado.

Cachoeira Paulista, 1S de fevereiro de2022.
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