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NOTIFICAÇÃO POR EDITAL 

 

EDITAL Nº 002/2022 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM, 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  “João Nogueira” com acesso 
principal através da Avenida Geraldo de Oliveira Portes, envolvendo área  objeto da matricula inexistente 
R.I de Aparecida - SP, ficando assim NOTIFICADOS, 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, especialmente 
os a seguir relacionados:  

MOLNAR MENDES INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 

Proprietário da matrícula nº 1.009(CRI de Guaratinguetá)  

GERALDO GALVÃO  

ADRIANO GALVÃO DE CASTRO 

JOSÉ RUBENS DE CASTRO 

IRMA GALVÃO CESAR 

ADEMAR DE SOUSA DIAS 

JOÃO ALBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

FRANCISCO DONIZETI FERREIRA 
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MARCIO MARCELO DE MOTA 

ANDERSON RODRIGUES DA COSTA 

JOSE BENEDITO DE ABREU 

VICENTE FRANCISCO DE PAULA JUNIOR 

OLGA DE SOUZA DIAS 

JOSE JAREN DE QUEIROZ MELO 

SHOKISHI KOID 

ANTONIO PORTE 

MOACYR DA SILVA 

JOSE INACIO XAVIER 

DARCY MESSIAS DOS SANTOS 

BENEDITO APARECIDO AUGUSTO DE OLIVEIRA 

BERENICE GOUSSAIN MARTINEZ 

LUIZ CLAUDIO GOUSSAIN 

MYRTHES GOUSSAIN FERREIRA 

IVETTE MARIA FELIZ GOUSSAIN KOPAZ 

CARLOS SERGIO DA SILVA 

MARIANA BATISTA LEMES 
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LUIZA DE SOLEDADE SILVA 

AUGUSTO BRAZ DE OLIVEIRA 

ALICE APARECIDA JUSTINO GASPARETTO 

GERALDO QUIRINO DE ANDRADE 

 

Descrição: Uma área de terras urbanas, no município de Potim– SP, com área de 91.872,30m² (noventa e um mil e 
oitocentos e setenta e dois metros quadrados e trinta decímetros quadrados), dentro das seguintes medidas, 
rumos e confrontações: começa no marco 1, com coordenadas UTM (E=473935.79 N=7473775.27); cravado no 
vértice formado pelo alinhamento da Rua Manoel Francisco de Castro com a Rua Eduardo Bianco; de onde segue 
em reta no azimute 318°51'27", por uma distância de 45,50m (quarenta e cinco metros e cinquenta centímetros), 
confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 2; com as coordenadas UTM 
(E=473905.85 N=7473809.54); daí segue em reta no azimute 321°48'43", por uma distância de 43,92m (quarenta e 
três metros e noventa e dois centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o 
marco 3; com as coordenadas UTM (E=473878.70 N=473844.05); daí deflete levemente à esquerda e segue em reta 
no azimute 301°10'00", por uma distância de 17,52m (dezessete metros e cinquenta e dois centímetros), 
confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 4; com as coordenadas UTM 
(E=473863.71 N=7473853.12); daí deflete levemente à direita e segue em reta no azimute 320°52'01", por uma 
distância de 57,50m (cinquenta e sete metros e cinquenta centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco 
de Castro, até encontrar o marco 5; com as coordenadas UTM (E=473827.43 N=7473897.72 ); daí segue em reta no 
azimute 320°38'22", por uma distância de 128,67m (cento e vinte e oito metros e sessenta e sete centímetros), 
confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 6; com as coordenadas UTM 
(E=473745.82 N=7473997.20); daí segue em reta no azimute 320°00'18", por uma distância de 87,23m (oitenta e 
sete metros e vinte e três centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o 
marco 7; com as coordenadas UTM (E=473689.76 N=7474064.03); daí deflete levemente à direita e segue em reta 
no azimute 322°15'06", por uma distância de 51,06m (cinquenta e um metros e seis centímetros), confrontando 
com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 8; com as coordenadas UTM (E=473658.50 
N=7474104.41); daí segue em reta no azimute 319°07'22", por uma distância de 23,60m (vinte e três metros e 
sessenta centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 9; com as 
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coordenadas UTM (E=473643.05 N=7474122.25); daí deflete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 
305°07'27", por uma distância de 14,96m (quatorze metros e noventa e seis centímetros), confrontando com a Rua 
Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 10; com as coordenadas UTM (E=473630.81 N=7474130.86); 
daí deflete levemente à direita e segue em reta no azimute 317°52'50", por uma distância de 22,60m (vinte e dois 
metros e sessenta centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 11; 
com as coordenadas UTM (E=473615.66 N=7474147.62); daí segue em reta no azimute 319°02'22", por uma 
distância de 69,90m (sessenta e nove metros e noventa centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco 
de Castro, até encontrar o marco 12; com as coordenadas UTM (E= 473569.84 N= 7474200.40); daí segue em reta 
no azimute 319°23'26", por uma distância de 60,00m (sessenta metros), confrontando com a Rua Manoel Francisco 
de Castro, até encontrar o marco 13; com as coordenadas UTM (E=473530.78 N=7474245.96); daí segue em reta 
no azimute 318°41'38", por uma distância de 33,60m (trinta e três metros e sessenta centímetros), confrontando 
com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 14; com as coordenadas UTM (E=473508.61 
N=7474271.20); daí deflete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 313°26'21", por uma distância de 
17,00m (dezessete metros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 15; com 
as coordenadas UTM (E=473496.26 N=7474282.88); daí segue em reta no azimute 319°34'25", por uma distância 
de 54,13m (cinquenta e quatro metros e treze centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, 
até encontrar o marco 16; com as coordenadas UTM (E=473461.16 N=7474324.09); daí segue em reta no azimute 
319°37'31", por uma distância de 34,88m (trinta e quatro metros e oitenta e oito centímetros), confrontando com 
a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 17; com as coordenadas UTM (E=473438.57 
N=7474350.66); daí segue em reta no azimute 319°28'58", por uma distância de 53,18m (cinquenta e três metros 
e dezoito centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 18; com as 
coordenadas UTM (E=473404.01 N=7474391.09); daí segue em reta no azimute 320°24'13", por uma distância de 
67,25m (sessenta e sete metros e vinte e cinco centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, 
até encontrar o marco 19; com as coordenadas UTM (E=473361.15 N=7474442.91); daí segue em reta no azimute 
319°52'51", por uma distância de 71,70m (setenta e um metros e setenta centímetros), confrontando com a Rua 
Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 20; com as coordenadas UTM (E=473314.95 N=7474497.74); 
daí segue em reta no azimute 322°29'46", por uma distância de 23,70m (vinte e três metros e setenta centímetros), 
confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 21; com as coordenadas UTM 
(E=473300.52 N=7474516.54); daí deflete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 293°10'55", por uma 
distância de 13,45m (treze metros e quarenta e cinco centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de 
Castro, até encontrar o marco 22; com as coordenadas UTM (E=473288.15 N=7474521.84); daí deflete levemente 
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à direita e segue em reta no azimute 319°09'44", por uma distância de 11,60m (onze metros e sessenta 
centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 23; com as coordenadas 
UTM (E=473280.57 N=7474530.62); daí segue em reta no azimute 321°08'41", por uma distância de 31,40m (trinta 
e um metros e quarenta centímetros), confrontando com a Rua Manoel Francisco de Castro, até encontrar o marco 
24; com as coordenadas UTM (E=473260.87 N=7474555.07); daí deflete à direita e segue em reta no azimute 
074°45'46", por uma distância de 25,80m (vinte e cinco metros e oitenta centímetros), confrontando com a 
propriedade de Teresa Molnar, até encontrar o marco 25; com as coordenadas UTM (E=473285.76 N=7474561.85); 
daí deflete à direita e segue em reta no azimute 141°11'29", por uma distância de 1,72m (um metro e setenta e 
dois centímetros), confrontando com a propriedade de Teresa Molnar, até encontrar o marco 26; com as 
coordenadas UTM (E=473286.83 N=7474560.51); daí deflete à esquerda e segue em reta no azimute 055°27'40", 
por uma distância de 4,96m (quatro metros e noventa e seis centímetros), confrontando com a propriedade de 
Teresa Molnar, até encontrar o marco 27; com as coordenadas UTM (E=473290.92 N=7474563.32); daí deflete 
levemente à direita e segue em reta no azimute 074°30'57", por uma distância de 50,78m (cinquenta metros e 
setenta e oito centímetros), confrontando com a propriedade de Teresa Molnar, até encontrar o marco 28; com 
as coordenadas UTM (E=473339.85 N=7474576.88); daí deflete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 
065°47'06", por uma distância de 11,30m (onze metros e trinta centímetros), confrontando com a propriedade de 
Teresa Molnar, até encontrar o marco 29; com as coordenadas UTM (E=473350.15 N=7474581.51); daí segue em 
reta no azimute 060°00'28", por uma distância de 13,72m (treze metros e setenta e dois centímetros), 
confrontando com a propriedade de Teresa Molnar, até encontrar o marco 30; com as coordenadas UTM 
(E=473362.03 N=7474588.37); daí deflete à direita e segue em reta no azimute 134°59'02", por uma distância de 
8,73m (oito metros e setenta e três centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar 
o marco 31; com as coordenadas UTM (E=473368.21 N=7474582.20); daí deflete levemente à direita e segue em 
reta no azimute 141°25'40", por uma distância de 18,70m (dezoito metros e setenta centímetros), confrontando 
com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 32; com as coordenadas UTM (E=473379.87 
N=7474567.57); daí segue em reta no azimute 139°20'25", por uma distância de 38,82m (trinta e oito metros e 
oitenta e dois centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 33; com as 
coordenadas UTM (E=473405.16 N=7474538.13); daí segue em reta no azimute 140°37'55", por uma distância de 
89,58m (oitenta e nove metros e cinquenta e oito centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, 
até encontrar o marco 34; com as coordenadas UTM (E=E=473461.98 N=7474468.88); daí segue em reta no azimute 
139°57'19", por uma distância de 44,85m (quarenta e quatro metros e oitenta e cinco centímetros), confrontando 
com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 35; com as coordenadas UTM (E=473490.83 
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N=7474434.55); daí segue em reta no azimute 140°35'49", por uma distância de 66,50m (sessenta e seis metros e 
cinquenta centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 36; com as 
coordenadas UTM (E=473533.04 N=7474383.17); daí segue em reta no azimute 140°01'20", por uma distância de 
60,15m (sessenta metros e quinze centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o 
marco 37; com as coordenadas UTM (E=473571.69 N=7474337.07); daí segue em reta no azimute 141°53'45", por 
uma distância de 40,63m (quarenta metros e sessenta e três centímetros), confrontando com  o Loteamento Vila 
São Pedro, até encontrar o marco 38; com as coordenadas UTM (E=473596.76 N=7474305.10); daí deflete 
levemente à esquerda e segue em reta no azimute 136°51'57", por uma distância de 33,87m (trinta e três metros 
e oitenta e sete centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 39; com as 
coordenadas UTM (E=473619.92 N=7474280.39); daí segue em reta no azimute 140°26'50", por uma distância de 
55,45m (cinquenta e cinco metros e quarenta e cinco centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São 
Pedro, até encontrar o marco 40; com as coordenadas UTM (E=473655.22 N=7474237.63); daí segue em reta no 
azimute 139°16'55", por uma distância de 80,35m (oitenta metros e trinta e cinco centímetros), confrontando com 
o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 41; com as coordenadas UTM (E=473707.64 N=7474176.73); 
daí segue em reta no azimute 143°16'50", por uma distância de 7,98m (sete metros e noventa e oito centímetros), 
confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 42; com as coordenadas UTM 
(E=473712.41 N=7474170.33); daí deflete à esquerda e segue em reta no azimute 058°24'24", por uma distância 
de 1,04m (um metro e quatro centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o 
marco 43; com as coordenadas UTM (E=473713.30 N=7474170.88); daí deflete à direita e segue em reta no azimute 
141°11'39", por uma distância de 46,34m (quarenta e seis metros e trinta e quatro centímetros), confrontando 
com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 44; com as coordenadas UTM (E=473742.34 
N=7474134.77); daí segue em reta no azimute 138°12'04", por uma distância de 29,88m (vinte e nove metros e 
oitenta e oito centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 45; com as 
coordenadas UTM (E=473762.26 N=7474112.50); daí deflete à esquerda e segue em reta no azimute 049°56'35", 
por uma distância de 1,15m (um metro e quinze centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, 
até encontrar o marco 46; com as coordenadas UTM (E=473763.13 N=7474113.23); daí deflete à direita e segue 
em reta no azimute 138°49'28", por uma distância de 31,86m (trinta e um metros e oitenta e seis centímetros), 
confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 47; com as coordenadas UTM 
(E=473784.11 N=7474089.25); daí deflete levemente à direita e segue em reta no azimute 145°41'21", por uma 
distância de 18,67m (dezoito metros e sessenta e sete centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São 
Pedro, até encontrar o marco 48; com as coordenadas UTM (E=473794.63 N=7474073.83); daí deflete levemente 
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à esquerda e segue em reta no azimute 140°38'36", por uma distância de 24,18m (vinte e quatro metros e dezoito 
centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 49; com as coordenadas 
UTM (E=473809.97 N=7474055.13); daí deflete levemente à esquerda e segue em reta no azimute 121°21'20", por 
uma distância de 7,00m (sete metros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 50; 
com as coordenadas UTM (E=473815.95 N=7474051.49); daí deflete levemente à direita e segue em reta no 
azimute 140°19'43", por uma distância de 67,33m (sessenta e sete metros e trinta e três centímetros), 
confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 51; com as coordenadas UTM 
(E=473858.93 N=7473999.67); daí deflete à esquerda e segue em reta no azimute 055°40'31", por uma distância 
de 1,17m (um metro e dezessete centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o 
marco 52; com as coordenadas UTM (E=473859.89 N=7474000.33); daí deflete à direita e segue em reta no azimute 
142°47'38", por uma distância de 29,00m (vinte e nove metros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, 
até encontrar o marco 53; com as coordenadas UTM (E=473877.43 N=7473977.24); daí segue em reta no azimute 
143°57'07", por uma distância de 30,16m (trinta metros e dezesseis centímetros), confrontando com o Loteamento 
Vila São Pedro, até encontrar o marco 54; com as coordenadas UTM (E=473895.17 N=7473952.86); daí deflete à 
esquerda e segue em reta no azimute 053°39'31", por uma distância de 2,20m (dois metros e vinte centímetros), 
confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 55; com as coordenadas UTM 
(E=473896.94 N=7473954.16); daí deflete à direita e segue em reta no azimute 143°50'17", por uma distância de 
37,80m (trinta e sete metros e oitenta centímetros), confrontando com o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar 
o marco 56; com as coordenadas UTM (E=473919.25 N=7473923.64); daí deflete à esquerda e segue em reta no 
azimute 053°06'17", por uma distância de 8,65m (oito metros e sessenta e cinco centímetros), confrontando com 
o Loteamento Vila São Pedro, até encontrar o marco 57; com as coordenadas UTM (E=473926.17 N=7473928.83); 
daí deflete à direita e segue em reta no azimute 146°47'57", por uma distância de 22,27m (vinte e dois metros e 
vinte e sete centímetros), confrontando com a Avenida Geraldo de Oliveira Portes, até encontrar o marco 58; com 
as coordenadas UTM (E=473938.36 N=7473910.20); daí segue em reta no azimute 147°51'25", por uma distância 
de 132,50m (cento e trinta e dois metros e cinquenta centímetros), confrontando com a Avenida Geraldo de 
Oliveira Portes, até encontrar o marco 59; com as coordenadas UTM (E=474008.86 N=7473798.00); daí deflete 
levemente à direita e segue em reta no azimute 174°05'36", por uma distância de 2,14m (dois metros e quatorze 
centímetros), confrontando com a Avenida Geraldo de Oliveira Portes, até encontrar o marco 60; com as 
coordenadas UTM (E=474009.08 N=7473795.87); daí deflete levemente à direita e segue em reta no azimute 
221°13'30", por uma distância de 1,80m (um metro e oitenta centímetros), confrontando com a Avenida Geraldo 
de Oliveira Portes, até encontrar o marco 61; com as coordenadas UTM (E=474007.89 N=7473794.52); daí deflete 



 
 
 
 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
                                                                                      • TERRA DO ARTESANATO • 

_____________________________________________________________________ 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO 

 

 

 

levemente à direita e segue em reta no azimute 255°02'55", por uma distância de 74,63m (setenta e quatro metros 
e sessenta e três centímetros), confrontando com a Rua Eduardo Bianco, até encontrar o marco 1; onde teve início 
estA descrição, fechando assim o polígono. 

As plantas, projetos e especificações, estão à disposição para consulta, na sede da Prefeitura Municipal de 
Potim, podendo ser agenda a consulta através do telefone (12) 3112-9200 para esclarecimentos que se 
façam necessários. 

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. 

Potim, 29 de abril de 2022 

 

 

____________________________________________ 
ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 

Prefeita do Município de Potim  
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