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Editorial
Pensar e agir coletivamente

A

partir desta semana, o projeto social
“Gente Miúda” ganha corpo. Com
a inauguração de sua sede, nesta quintafeira, dia 16, o espaço atuará na confecção
de fralda descartável infantil – iniciativa
que será implantada pelo Fundo Social de
Solidariedade de Pindamonhangaba.

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2021

Polícia Militar e GCM atuam
em ações contra perturbação
de sossego e aglomerações
Divulgação

O município já conta com o “Projeto
Fraldas” – que confecciona peças para
adultos – e atende, atualmente, cerca de
160 famílias, produzindo mais de 15 mil
fraldas por mês, através da mão de obra de
voluntários e de familiares dos beneficiados.
Destacamos alguns pontos muito
positivos no projeto “Gente Miúda”: a
ocupação de um imóvel da prefeitura
que há anos encontrava-se fechado,
sofrendo deterioração, e que foi totalmente
reformado; a confecção de fralda infantil
que vem acrescentar aos projetos de fraldas
geriátricas já existentes no município; e a
mão de obra do projeto que é dos próprios
familiares dos atendidos e de outros
voluntários.
Toda ação social em que há o
engajamento de familiares, em que há a
participação de voluntários traz aquela
sensação de pertencimento: de algo coletivo;
de referência; de vínculo. E iniciativas com
vínculos, com pessoas da comunidade
interessadas tendem a ser muito mais
produtivas e mais sólidas.
O projeto “Gente Miúda” abre espaço
para a participação voluntária daqueles
que desejam doar horas produzindo fralda
infantil. A quem for possível, seja um
voluntário! Exerça sua cidadania e empatia!

CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA
DE PINDAMONHANGABA
I REUNIÃO ORDINÁRIA 2021

Com a queda nos índices
da pandemia do Covid-19,
Pindamonhangaba vem enfrentando novamente as aglomerações de jovens e fluxos
realizados em praças públicas. Para combater os abusos
e a perturbação do sossego
público, a Polícia Militar e a
GCM (Guarda Civil Metropolitana) da Prefeitura de Pindamonhangaba estão unindo as
forças para a manutenção da
ordem.
Através de um trabalho
integrado, as forças policiais
estão atuando em conjunto com ações nos principais
pontos como: Praça João
Faria de Fialho (Largo do
Quartel), Praça Monsenhor
Marcondes (Cascata), Praça
da Bíblia, Praça Sete de Se-

tembro e outros pontos da
região central.
“Estamos recebendo algumas reclamações da população e através do trabalho diferenciado da nossa GCM. Hoje
atuando de forma diferenciada e armada, estamos dando
total apoio à Polícia Militar,
que inclusive atua conosco de
forma integrada com efetivo
24 horas em nosso CSI, Centro
de Segurança Integrada”, afirmou o comandante da GCM,
Sandro Alvarenga.
O monitoramento por câmeras de segurança tem sido
outro aliado importante. Recentemente, a GCM flagrou
através das câmeras e posteriormente identificou presencialmente, através dos seus agentes,
a presença de um jovem por-

tando arma na Praça da Bíblia.
Além do enfrentamento às
aglomerações, o foco também
tem sido o combate ao uso de
entorpecente e à perturbação
do sossego, tendo em vista
que nesses fluxos muitos jovens utilizam som alto em
seus veículos, trazendo transtornos aos moradores das
imediações.
“Nosso trabalho tem sido
de dispersar esses fluxos concentrados e através de nossas
viaturas e policiais manter a
ordem em nossas praças públicas. Agradecemos o profissionalismo das equipes e os
agentes da GCM pela disposição em prol da segurança pública dos munícipes”, afirmou
a comandante da PM, Lucimeire Jerônymo.

Paineiras Country Club oferece aulas de
judô com o professor Marcos Monteiro

Data:16 de setembro de 2021
Horário Início: 18h
Horário Término: 20h
Local: Auditório da Prefeitura Municipal – Av. NS Bom Sucesso, 1400 – Alto Cardoso

Divulgação

• Abertura dos trabalhos pelo Presidente com Composição da Mesa
• Leitura resumida e aprovação da Ata da reunião anterior
• Palavra dos Membros Natos do Conselho
a- Comandante Polícia Militar do município com apresentação dos resultados, metas e
ações adotadas pelo órgão policial d urante mês de agosto 2021.
b - Delegada Titular da Polícia Civil do município com apresentação dos resultados, metas
e ações adotadas pelo órgão policial durante mês de agosto 2021.
• Palavra dos Membros Institucionais Públicos
a - Representante do Poder Executivo Municipal
b - Representante do Poder Legislativo Municipal
• Ordem do Dia com tema especíﬁco a ser tratado
Tema: Reativação do CONSEG Pinda e Apresentação da Nova Diretoria 2021/2023”
• Apresentação por escrito das demandas das Associações de Moradores de Bairro e
Palavra aberta à Comunidade mediante inscrição prévia.
• Encerramento: Agradecimentos e avisos gerais.
Pindamonhangaba, 10 de setembro de 2021.
Alexandre Pereira Costa “Pió”
Presidente do CONSEG Pindamonhangaba
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Aulas são voltadas para todas as idades: desde crianças até idosos
Uma novidade no Paineiras Country Club é a aula
de Judô, com o professor
Marcos Monteiro. Ele é do
Centro de Treinamentos
Monteiro, de Pindamonhangaba.
Marcos Monteiro seguiu
os passos do pai, José Milton
Monteiro (6° Dan), um dos
fundadores do judô no município de Pindamonhangaba e primeiro mestre judoca do Vale do Paraíba. O
sucesso dessa família é tão

relevante, que a sala de judô
do Centro Esportivo “João do
Pulo” ganhou o nome o pai
dele, como forma de imortalizar quem trouxe o esporte
para a cidade.
No Paineiras, as aulas
são voltadas para todas as
idades, desde crianças até
idosos. Esse esporte oferece muitos benefícios para
a saúde como: promove o
emagrecimento, potencializa o raciocínio lógico; aumenta o nível de paciência;

desenvolve mais autocontrole; aumenta o condicionamento físico; aumenta a
elasticidade corporal; trabalha diversos músculos,
como os das pernas, braços
e abdômen entre outros.
Além disso, no Paineiras
Country Club todos podem
se tornar sócios, não fica
restrito para moradores do
condomínio. Pacotes familiares que cabem no bolso e
permitem se beneficiar de
todas as atividades do clube.
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Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2021

Poupatempo de Pindamonhangaba
comemora sete anos nesta quarta-feira (15)
Unidade contabiliza mais de 1 milhão de serviços públicos prestados à população
O Poupatempo comemora
nesta quarta-feira, dia 15 de
setembro, sete anos de funcionamento na cidade de Pindamonhangaba. Desde que foi
inaugurado, o posto já realizou
mais de 1 milhão de atendimentos.
Importante: para ser atendido presencialmente no Poupatempo, é preciso agendar data
e hora previamente, pelo portal
www.poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo Digital.
Para minimizar os riscos de
transmissão do coronavírus, o
Poupatempo reforçou as medidas preventivas e protocolos, a
ﬁm de garantir a segurança dos
usuários e colaboradores.
Além da obrigatoriedade
do uso de máscaras, medição
de temperatura, higienização
das mãos com álcool em gel e
dos calçados com tapete sanitizante, apenas os serviços que
necessitam da presença do cidadão para serem concluídos,
como a primeira via do RG,
transferência interestadual e
mudança nas características do
veículo, por exemplo, são realizados nas unidades.

Divulgação

As demais opções, como renovação de CNH, licenciamento
de veículos, consulta de IPVA,
Carteira de Trabalho, segurodesemprego, Carteira de vacinação digital da Covid-19, entre
outros, por exemplo, estão disponíveis nos canais digitais. Já
são mais de 150 serviços online
que podem ser feitos com segurança, autonomia e comodidade, 24 horas por dia.
O Poupatempo de Pindamonhangaba ﬁca na Avenida Professor Manoel César Ribeiro,
321 - Santa Cecília -, e o horário
de funcionamento é de segunda
a sexta-feira, das 9h às 17h, e
aos sábados, das 9h às 13h.

Bolsa do Povo Educação - Ação Estudantes
tem “Dia D” nesta quarta-feira
Alunos de em situação de vulnerabilidade e responsáveis poderão comparecer às escolas estaduais para manifestar interesse
Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo (Seduc-SP) promove, nesta quartafeira (15) o Dia D do programa
Bolsa do Povo Educação - Ação
Estudantes. Na data, alunos
em situação de vulnerabilidade e responsáveis poderão
comparecer às escolas estaduais para manifestar interesse
em receber o benefício de R$ 1
mil por ano letivo.
Com inscrições prorrogadas até esta sexta-feira (17), o
programa irá pagar até R$ 1
mil por ano letivo para estudantes da rede estadual - do
ensino médio e do 9º ano do
ensino fundamental - inscritos
no Cadastro Único (CadÚnico).

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONVOCAÇÃO – 11ª REUNIÃO
EXTRAORDINÁRIA 2021
Ficam as senhoras conselheiras, senhores
conselheiros titulares e suplentes, do Conselho
Municipal de Assistência Social, convocados a
participarem,e entidades, trabalhadores, usuários
e demais representantes da sociedade civil
convidados a participarem, na data abaixo, da “11ª
Reunião Extraordinária de 2021”, cuja pauta vem a
seguir: Pauta:
-Coﬁnanciamento Estadual de Benefícios Eventuais
e Reabertura do PMAS Web - Nota Técnica no
01/2021/CDS/SEDS;
Dia:15/09/2021 (quarta-feira)
Horário: 10h00 (dez horas)
Local: Reunião online – acesso pela plataforma
virtual Google Meet
Link:https://meet.google.com/tin-fbjq-wnq
Ou disque: (BR) +55 21 4560-7427 PIN: 918 122 111#
Outros números de telefone: https://tel.meet/tin-fbjqwnq?pin=6083634059027
Diego Matheus Araujo de Oliveira
Presidente do CMAS – Gestão 2020/2022
Lembrando aos conselheiros que não puderem
participar (sociedade civil e poder público) que
comuniquem seus suplentes e justiﬁquem sua falta
através dos emails:
c.conselhos@pindamonhangaba.sp.gov.brou
cmas@pindamonhangaba.sp.gov.br

O cadastro também pode ser
realizado no site www.bolsadopovo.sp.gov.br.
Dados da Seduc-SP indicam
que há 3,5 milhões de estudantes matriculados na rede
estadual de ensino, com cerca de 770 mil em situação de
pobreza ou extrema pobreza.
Destes, 1,2 milhão estão no ensino médio, sendo 267 mil em
vulnerabilidade.
“A ideia é mobilizar toda a
comunidade escolar para um
dia especial, para que o público-alvo da ação possa realizar a inscrição no programa
presencialmente nas unidades
escolares. É uma forma de auxílio direto neste processo”,

aﬁrma o Secretário da Educação do Estado, Rossieli Soares.
Após realizar a manifestação
de interesse, será disponibilizado um Termo de Responsabilidade que deve ser, obrigatoriamente, assinado para que o
estudante esteja apto a receber
o benefício. No caso dos estudantes menores de 18 anos, a
assinatura deve ser feita por
um responsável legal.
No total, serão R$400 milhões investidos pelo Governo
do Estado de São Paulo no programa. Deste montante, R$100
milhões serão aportados ainda
em 2021 e R$ 300 milhões estão programados para o ano
letivo de 2022. O programa

MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J.:45.226.214/0001-19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua Senador Dino Bueno,119, Bosque da Princesa
CEP 12.401-410 Pindamonhangaba / SP
E-mail: educacao@pindamonhangaba.sp.gov.br

EXTRATO REFERENTE A APOSTILAMENTO REALIZADO NO EXERCÍCIO DE 2021 ENTRE A
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Portaria Interna nº 41 da Secretaria Municipal de Educação
de 15 de setembro de 2021.

- APOSTILAMENTO -

Dispõe sobre as diretrizes para o cadastro único nos Centros Municipais de Educação Infantil de
Pindamonhangaba, sobre os critérios para ingresso, a classificação, transferência e a
documentação para matrículas nas Instituições Públicas Educacionais de Pindamonhangaba que
atendem na modalidade de Educação Infantil - Creche (0 a 3 anos), para o ano letivo de 2021.

Luciana de Oliveira Ferreira , Secretária Municipal de Educação de Pindamonhangaba,
no uso de suas atribuições legais,
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EXTRATO PARCERIA
Processo Administrativo:
Parceiros:
Objeto:
Descrição do apostilamento:
Data do apostilamento:

TERMO DE COLABORAÇÃOO 63/2019 ADIT. 01/2020
Nº 36.684/2019
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria de Assistência
Social / Esquadrão Vida para Adolescentes
A OSC EXECUTARÁ ATENDIMENTO EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA, 20
VAGAS/MÊS.
Readequação do Plano de Trabalho.
14/09/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

RESOLVE:
Art.1º - Alterar o Artigo 3º da Portaria Interna nº 35 da Secretaria Municipal de
Educação de 18 de fevereiro de 2021, que passar a vigorar com a seguinte redação:
I - Da inscrição
Art. 3º - A inscrição das crianças de 0 a 3 anos de idade deverá ser
realizada

pelo(s)

responsável(eis)

legal(ais)

no

site

da

prefeitura

http://www.pindamonhangaba.sp.gov.br/, disponível a partir de 22 de
fevereiro de 2021 a 30 de setembro de 2021.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

*** AVISO DE LICITAÇÃO ***
Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
CARTA CONVITE Nº 001/2021 (PMP 8048/2021)
Para “contratação de empresa especializada para realização de exames e avaliações médicos
ocupacionais (complementares), em cumprimento ao artigo 168 da Consolidação das Leis
Trabalhista, Decreto-Lei nº. 5.452 de 1º de maio de 1943 combinado com a Norma Regulamentadora
nº 07 gravada na Portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 do Ministério do Trabalho”, com recebimento
dos envelopes até dia 22/09/2021, às 14h e início da sessão às 14h30.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO
*** AVISO DE LICITAÇÃO ***

Pindamonhangaba, 15 de setembro de 2021.

Luciana de Oliveira Ferreira
Secretária Municipal de Educação

Processo Eleitoral para Representantes da Sociedade Civil do
CMPD - Conselho Municipal da Pessoa com Deﬁciência
A Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Comissão Eleitoral responsável
pelo processo de escolha dos representantes da Sociedade Civil TORNA PÚBLICA a lista FINAL
das inscrições deferidas e habilitadas à participação no processo eleitoral:
Instituição / Protocolo
SENACServiço
Nacional
Aprendizagem Comercial

Representantes
de

Ivonete dos Santos
Gabriela Augusto da Silva

APAE - Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Pindamonhangaba

Andréa Campos Sales Martins
Kelly Keiko Nisiharu
Érika Fernanda Cândido Pinto

Projeto AS MÃOS QUE ENCANTAM

Antônio Rauf A. Ferreira Di Carli Meireles

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil
– 52ª Subseção

Angélica Cristina Albano de Deus
Claudio Berenguel Ribeiro

Pindamonhangaba, 13 setembro de 2021.
Comissão Eleitoral

Encontram-se abertos no Depto. de Licitações e Contratos, sito na Av. N. Sra. do Bom Sucesso, n°
1400, Bairro Alto do Cardoso:
TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021 (PMP 5294/2021)
Para “contratação de empresa especializada para realização de serviços de reparo e adequação
na Quadra do Jardim Eloyna, com fornecimento de material e mão de obra”, com recebimento dos
envelopes até dia 01/10/2021, às 08h30 e início da sessão às 09h.
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003/2021 (PMP 8203/2021)
Para “contratação de empresa especializada para construção de Centro de Iniciação ao Esporte
(CIE) – Modelo III, com fornecimento de material e mão-de-obra”, com recebimento dos envelopes
até dia 15/10/2021, às 08h30 e início da sessão às 09h.
Todos os editais estarão disponíveis no site www.pindamonhangaba.sp.gov.br (e também https://
www.bbmnetlicitacoes.com.br para pregões eletrônicos). Maiores informações no endereço acima
das 8h às 17h ou através do tel.: (12) 3644-5600.

OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS
JURÍDICAS DA COMARCA DE PINDAMONHANGABA-SP
Av. Albuquerque Lins nº 518, São Benedito, Tel.: (12) 3642-1416, Pindamonhangaba-SP.
EDITAL DE INTIMAÇÃO
(Lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1997)
Faz a presente INTIMAÇÃO por edital de PAULISTANA PAPÉIS EIRELI, representada por
SEVERINO TIAGO FELIX, em virtude do mesmo não ter sido encontrado nos endereços indicados,
e atendendo ao requerimento da credora fiduciária – CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, deverá
Vossa Senhoria comparecer a esta Serventia, no endereço supra, para efetuar o pagamento da
importância em mora, correspondente à quantia de R$ 930.074,60 em 13/09/2021, além das
despesas de intimação, publicação do presente edital e emolumentos das quais é devedora em
decorrência de atraso no pagamento de prestações relativas à cédula de crédito bancário nº
734-4843.003.00000262-2, emitida em 21 de março de 2017, garantida por alienação fiduciária
registrada sob nº 17 na matrícula nº 45.185, tendo por objeto o imóvel situado na RUA DOUTOR
ELOY CHAVES N° 25, TABAÚ, NESTA CIDADE, CEP 12403-080. O prazo para pagamento da
dívida é de 30 dias (prazo em dobro conforme provimento nº 16/2020 da Corregedoria Geral de
Justiça do Estado de São Paulo), a contar da terceira e última publicação deste edital, sob pena
de rescisão contratual e consolidação da propriedade do imóvel na pessoa da credora/requerente.
Pindamonhangaba, 13 de setembro de 2021.
OVIDIO PEDROSA JUNIOR
- Oficial Registrador -

é um braço do Bolsa do Povo
Educação, criado pelo Governo de São Paulo para auxiliar
as famílias a superarem os desaﬁos de vulnerabilidade social provocados pela Covid-19.
Os pagamentos serão realizados proporcionalmente ao
ano letivo e estão condicionados à frequência escolar mínima de 80%, à dedicação de duas
a três horas de estudos pelo
aplicativo Centro de Mídias São
Paulo (CMSP) e à participação
nas avaliações de aprendizagem. Os estudantes da 3ª série
do ensino médio devem ainda
realizar atividades preparatórias para o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE SAÚDE

COMUNICADO
A Secretaria de Saúde de Pindamonhangaba
comunica à população que desde o dia 01 de setembro de 2021 está em novo endereço:
Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso nº 1734 –
Alto do Cardoso
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL
EDITAL Nº 01/2021
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, nos termos do artigo 44, § 6º combinado com artigo
31, § 5º da Lei Federal nº 13.465/17, COMUNICA que se encontra em processo de Regularização
Fundiária de Interesse Social – REURB-S o Núcleo Habitacional denominado Loteamento Queiroz
com acesso principal pela Estrada Municipal Manoel Fernandes de Queiroz, neste Município,
ﬁcando assim NOTIFICADOS as pessoas abaixo relacionadas, na qualidade de titulares de domínio,
conﬁnantes ou terceiros eventualmente interessados, para que querendo apresentem impugnação,
no prazo de 30 dias a contar da presente publicação, conforme faculdade legal disposta no artigo 31,
parágrafo 1º da Lei Federal nº 13.465/17: MATRÍCULA N.º 32.155 - João Roberto da Silva Queiroz,
brasileiro, separado judicialmente, mecânico, portador do RG nº 6.572.672 SSP/SP e do CPF n.º
741.031.058-87, residente e domiciliado na Rua Capitão Vitorio Basso, n.º 234, Pindamonhangaba,
CEP 12410-010; MATRÍCULA 64.190 - Marilis Aparecida da Silva Queiroz, brasileira, divorciada,
do lar, portadora do RG n.º 16.950.453 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n.º 300.671.218-88 e
Sidnei Carlos Pessotti, brasileiro, divorciado, aposentado, portador do RG nº 8.826.963.963 SSP/
SP, inscrito no CPF n.º 789.070.638-34, residentes e domiciliados na Rua Manoel Fernandes
Queiroz, nº 360, Bonsucesso, Pindamonhangaba, CEP 12401-525; MATRÍCULA 67.678 Edmar
Ferreira da Silva, brasileiro, comerciante, portador do RG n.º 18.850.946-X SSP/SP, inscrito no
CPF n.º 081.198.668-35 e Teresinha do Rosário de Carvalho Silva, brasileira, do lar, portadora do
RG n.º 17.095.995-8 SSP/SP, inscrita no CPF n.º 060.427.658-33, residentes e domiciliados na
Rua Jannarte Moutinho Ribeiro, n.º 61, Campo Alegre, Pindamonhangaba/SP, CEP 12412-200;
MATRÍCULA 18.277 - Alfonso Chung Zumaeta, peruano, médico, portador do RG n.º 4.111.038,
CPF 040.479.588/91 e Izabel Granato Chung, do lar, CPF n.º 040.479.588/91, residentes e
domiciliados na cidade de Campos do Jordão/SP, na Travessa Tatui, n.º 117, Vila Francalanza,
CEP 12460-000; MATRÍCULA 32.156 - Joaquim Silva Queiroz, brasileiro, solteiro, maior e capaz,
portador do RG n.º 20.217.613 SSP/SP e do CPF n.º 072.355.248-71, residente e domiciliado
na Rodovia Dr. Caio Gomes Figueiredo, km 14, bairro do Bonsucesso, Pindamonhangaba, CEP
12404-010. A área do Loteamento Queiroz, objeto da regularização fundiária possui a seguinte
descrição: Uma área de terras urbanas, no Município de Pindamonhangaba – SP, com área de
57.373,42m² (cinquenta e sete mil, trezentos e setenta e três metros quadrados e quarenta e
dois decímetros quadrados), dentro das seguintes medidas, rumos e confrontações: começa no
marco G1, com coordenadas UTM (E= 444119.26 N= 7469393.86); cravado no vértice formado
pelo alinhamento da Área Remanescente do Sítio Dois Irmãos (Matrícula 64.190), com o Sítio
Jacarandá (Matrícula 67.678); daí segue em reta no azimute 128°52’04”, por uma distância de
30,00m (trinta metros), confrontando com Parte do Sítio Jacarandá (Matrícula 67.678), até
encontrar o marco 37, com coordenadas UTM (E= 444119.26 N= 7469393.86); daí deﬂete à direita
e segue em reta no azimute 160°13’22”, por uma distância de 112,56m (cento e doze metros e
cinquenta e seis centímetros), confrontando com o Sítio Isabel (Matrícula 18.277), até encontrar o
marco 38, com coordenadas UTM (E= 444180.70 N= 7469269.11); daí deﬂete à esquerda e segue
em reta no azimute 142°12’04”, por uma distância de 30,00m (trinta metros), confrontando com o
Sítio Isabel (Matrícula 18.277), até encontrar o marco 39, com coordenadas UTM (E= 444199.09
N= 7469245.40); daí deﬂete à direita e segue em reta no azimute 172°37’04”, por uma distância
de 49,65m (quarenta e nove metros e sessenta e cinco centímetros), confrontando com o Sítio
Isabel (Matrícula 18.277), até encontrar o marco H1, com coordenadas UTM (E= 444205.47 N=
7469196.17); daí deﬂete à direita e segue em reta no azimute 235°12’04”, por uma distância de
176,51m (cento e setenta e seis metros e cinquenta e um centímetros), confrontando com o Sítio
Palmeiras (Matrícula 32.155), até encontrar o marco H2, com coordenadas UTM (E= 444060.53 N=
7469095.43); daí deﬂete à esquerda e segue em reta no azimute 216°15’08”, por uma distância de
50,00m (cinquenta metros), confrontando com o Sítio Palmeiras (Matrícula 32.155) , até encontrar
o marco H3, com coordenadas UTM (E= 444030.96 N= 7469055.11); daí deﬂete à direita e segue
em reta no azimute 249°55’14”, por uma distância de 77,00m (setenta e sete metros), confrontando
com o Sítio Palmeiras (Matrícula 32.155), até encontrar o marco H4, com coordenadas UTM (E=
443958.63 N= 7469028.69); daí deﬂete à direita e segue em reta no azimute 310°31’11”, por uma
distância de 117,45m (cento e dezessete metros e quarenta e cinco centímetros), confrontando com
a Estrada Municipal Manoel Fernandes de Queiroz, até encontrar o marco G2, com coordenadas
UTM (E= 443869.31 N= 7469104.98); daí deﬂete à direita e segue em reta no azimute 40°52’16”,
por uma distância de 382,00m (trezentos e oitenta e dois metros), confrontando com a Área
Remanescente do Sítio Dois Irmãos, até encontrar o marco G1; onde teve início está descrição,
fechando assim o polígono.
As plantas, projetos e especiﬁcações, estão a disposição para consulta, na sede da Prefeitura
Municipal, junto à Secretária de Habitação, Departamento de Regularização Fundiária. Transcorrido
o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação será interpretada como concordância com
a Reurb-S, procedendo-se a todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento
supramencionado.
Pindamonhangaba, 12 de agosto de 2021.
Dr. Isael Domingues
Prefeito de Pindamonhangaba

