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A Prefeitura de Carapicuíba publicou um edital com 380 vagas remuneradas de estágio. As 
oportunidades são para administração de empresas (50), arquitetura e urbanismo (30), artes 
cênicas (4), audiovisual (1), ciências biológicas (8), ciências contábeis (8), jornalismo (5), di-
reito (30), educação física (36), enfermagem (15), engenharia ambiental (15), engenharia civil 
(30), farmácia (20), pedagogia (78) e serviço social (50).

As vagas são destinadas aos estudantes do ensino superior e as inscrições estão abertas 
até às 12 horas do dia 10 de outubro de 2022. O estagiário recebe bolsa-auxílio de R$ 900 e 
vale-transporte. A jornada semanal é de 30 horas, sendo 6 horas diárias.

Para realizar a inscrição no processo seletivo, o (a) candidato (a) deverá acessar o site do 
CIEE: www.ciee.org.br, na relação de serviços deve localizar “estudantes”, clicar em “processos 
seletivos”, “consultar processos públicos”, em seguida procurar na lista de “processos seletivos 
abertos” e achar o que está com o brasão da Prefeitura de Carapicuíba – Edital 02/2022 e depois 
é necessário clicar no link.

Após a avaliação, a lista de classificação com o resultado dos aprovados será divulgada no 
site do CIEE e também no Diário Oficial no dia 19 de outubro. 

Prefeitura abre processo 
seletivo com 380 vagas

para estagiários
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CONCURSO PÚBLICO Nº. 03/2018
CHAMAMENTO 124

Os aprovados, do Concurso Público n.º 03/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

ASSISTENTE SOCIAL

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

34149 ERIKA DA SILVA COSTA 444581364 92º

Carapicuíba, 28 de setembro de 2022.
 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO Nº. 07/2018
CHAMAMENTO 102

Os aprovados, do Concurso Público n.º 07/2018, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis, 
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

VIGIA

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

56766 GUILHERME SANTOS FRANÇA 505917154 264º

52314 ERIC PIMENTEL DOS SANTOS 34931231X 265º

51550 CESARIO DA SILVA FILHO 122680819 266º

54846 LISETE PAES 23203848X 267º

CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2019
CHAMAMENTO 62

Os aprovados, do Concurso Público n.º 01/2019, conforme relação de nomes e cargos 
abaixo, ficam convocados para apresentarem-se no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias úteis,  
contados da publicação do ato de provimento (Artigo 1º da Lei 3.592/2019, que altera o Artigo 
11º, Parágrafo 1º da Lei Nº. 1.619 de 30 de julho de 1993), das 09:00 as 16:00 horas, na Secretaria 
de Administração, à Rua Joaquim das Neves, nº. 211 – Vila Caldas – Carapicuíba/SP, munidos 
dos seguintes documentos (CÓPIAS E ORIGINAIS): Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(as cópias devem ser das páginas onde está a foto e o número da CTPS, bem como da folha 
de qualificação civil e contratos de trabalho); Certidão de Casamento (quando casado); Título de 
Eleitor; Certidão de quitação eleitoral emitida por meio do site www.tre.sp.gov.br; Certificado de 
Reservista ou Dispensa de Incorporação, quando do sexo masculino; Cédula de Identidade – RG 
ou RNE; Inscrição no PIS/PASEP (ou pesquisa cadastral fornecida pela Caixa Econômica Federal); 
Cadastro de Pessoa Física – CPF; Comprovante de Residência (com data de até 3 meses da 
data da apresentação); Comprovantes de escolaridade requeridos pelo cargo; Comprovante do 
Registro e de regularidade junto ao órgão de fiscalização profissional (Ex.: CRA, OAB, CREA etc.), 
se exigido pelo cargo; CNH em caso de exigência do cargo; Certidão de Nascimento dos filhos 
menores de 14 anos, quando possuir; Caderneta de Vacinação atualizada do próprio candidato e 
dos filhos menores de 14 anos; Atestado de Antecedentes da Polícia Federal e Estadual expedidas, 
no máximo, há 30(trinta) dias da apresentação, respeitando o prazo de validade descrito na própria 
Certidão quando houver; Apresentar Certidões dos setores de distribuição dos fóruns criminais 
das Justiças Federal e Estadual, expedidas, no máximo, há 30 (trinta) dias, respeitado o prazo de 
validade descrito na própria certidão, quando houver; Certidão expedida pelo órgão competente, 
se o candidato foi servidor público, afirmando que não sofreu qualquer penalidade no desempenho 
do serviço público; Declaração de órgão competente com a jornada de trabalho em exercício, em 
caso de Acúmulo Lícito de Cargo; Declaração de bens e valores que constituem o seu patrimônio 
e outras declarações necessárias a critério da Prefeitura do Município de Carapicuíba. O não 
comparecimento implicará em sua desclassificação.

FISCAL

INSC. NOME RG CLASSIFICAÇÃO

13544 EDUARDO VERONEZI PEREIRA 472329893 16º

Carapicuíba, 28 de setembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal

   LEI Nº 3.872, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.059/2022 do Vereador  Airton dos Santos “Professor Batata”.)

“Dispõe sobre a alteração de nome de logradouro e dá outras providências”. 

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Carapicuíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o nome da Rua Arati, localizada no Bairro Parque José Alexandre 
na Cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, que passa a denominar-se Rua Maria da 
Gloria. 

Art. 2º Compete ao Poder Público providenciar a substituição da placa de nomenclatura 
de que trata essa Lei;

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão as verbas 
próprias do orçamento vigente

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Carapicuíba, 22 de Setembro de 2022.
    

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado 
no site do município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

52292 JANIO JOSE FERNANDES 385667395 268º

Carapicuíba, 28 de setembro de 2022

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
“MARCOS NEVES”
Prefeito Municipal
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   LEI Nº 3.873, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 2.940/2021 do Vereador Fabio Fernando dos Reis “Fabinho Reis”.)

“Dispõe sobre alteração de denominação de via pública Rua Carolina de Castro 
para Rua Benedito Neves Ferreira - Jardim São Daniel.”

 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Carapicuíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a denominação da Rua Carolina de Castro para Rua Benedito 
Neves Ferreira - Jardim São Daniel. 

Art. 2º Fica revogada a Lei 1.803/1995, que denominava a nomeação da presente via 
como Rua Carolina de Castro - Jardim São Daniel.

Art. 3º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Carapicuíba, 22 de Setembro de 2022.
    

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado 
no site do município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

     LEI Nº 3.874, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.046/2022 do Vereador Ladenilson José Pereira “PROFESSOR 

LADENILSON”)

“Dispõe sobre a realização de sessões de cinema adaptadas para pessoas com 
Transtorno do Espectro Autista - TEA e suas famílias, no âmbito do Município de 
Carapicuíba.”

 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Carapicuíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Deverão ser realizadas em todas as salas de cinema no Município de Carapicuíba, 
no mínimo uma vez ao mês, sessões destinadas a crianças e adolescentes com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.

§1º A previsão do caput não se aplica às salas que estejam desativadas provisória ou 
permanentemente.

§2º Durante tais sessões, não será exibida publicidade comercial, as luzes deverão 
estar levemente acesas e o volume de som será reduzido.

§3º Nas sessões de que trata o caput, não haverá vedação à livre circulação pelo 
interior da sala, bem como entrada e saída durante a exibição.

§4º Os filmes a serem exibidos nas sessões de que trata o caput serão apropriados às 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Art. 2º As salas das sessões deverão ser identificadas com o símbolo mundial do 
espectro autista, que será afixado na entrada da sala de exibição.

Art. 3º O descumprimento do estabelecido na presente Lei sujeitará o infrator, conforme 
o caso, sem prejuízo das demais sanções de natureza civil ou penal, às seguintes sanções 
administrativas:

I - advertência;
II - multa no valor de 10 (dez) unidades do Valor de Referência do Município de 

Carapicuíba (VRMC), após 30 (trinta) dias de advertência caso não solucionado o problema;
III - na reincidência, após 90 (noventa) dias da primeira multa, aplicação de outra multa 

no valor de 30 (trinta) unidades do Valor de Referência do Município de Carapicuíba (VRMC);
IV - interdição do estabelecimento, após 30 (trinta) dias da reincidência, caso não seja 

solucionado o problema;
Parágrafo único. Os valores arrecadados em multa serão destinados a um fundo 

especial para eventos e publicidade do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência 
(CMPD).

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor no prazo de 90 (noventa) dias de sua publicação, 
podendo o Poder Executivo regulamentar a presente no que couber, revogando-se as 
demais disposições em contrário.

Município de Carapicuíba, 22 de Setembro de 2022.
      

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

 LEI Nº 3.875, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
 (Projeto de Lei nº 3.074/2022 do Poder Executivo)

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênios de Cooperação com 
as Prefeituras Integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste - CIOESTE, e 
da outras providências.”

 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Carapicuíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Convênios de Cooperação 
com os Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal da Região Oeste - CIOESTE, 
tendo por este objetivo correlato as atividades nas áreas de Saúde, Educação, Esporte, 
Assistência Social, Habitação e Infraestrutura, entre outros que sejam de interesse dos 
municípios envolvidos.

Art. 2º As condições de celebração dos convênios, autorizados por esta Lei, estarão 
estabelecidas nos instrumentos a serem firmados entre as partes.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei onerarão dotações 
orçamentárias constantes do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.

Município de Carapicuíba, 22 de Setembro de 2022.
      

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado 
no site do município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

 LEI Nº 3.876, DE 22 DE SETEMBRO DE 2022.
(Projeto de Lei nº 3.075/2022 do Poder Executivo)

“Altera dispositivos da Lei n° 3.696, de 17 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre 
a reorganização do Programa Emergencial de Auxilio-Desemprego no Município de 
Carapicuíba e da outras providências.”

 
MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES, Prefeito do Município de Carapicuíba, 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara 
Municipal de Carapicuíba aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterado o artigo 3º da Lei Municipal nº 3.696, de 17 de fevereiro de 2021, 
que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º As condições para o alistamento no Programa, mediante seleção simples devem 
observar os seguintes requisitos:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado, com ao menos 18 (dezoito) anos completos;
II - situação de desemprego igual ou superior a 1 (um) ano;
III - residência, no mínimo pelo período de 1 (um) ano, no Município de Carapicuíba; 
IV - apenas 1 (um) beneficiário por núcleo familiar.
Parágrafo único. Considera-se residente, para efeito de alistamento no Programa, o 

morador de rua que, albergado ou não, tiver assento permanente em qualquer um dos 
logradouros públicos do Município, o que deverá ser comprovado por meio de declaração 
escrita do candidato no ato da inscrição.”(N.R.)

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

Município de Carapicuíba, 22 de Setembro de 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES

Prefeito

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado 
no site do município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

Registrada no livro próprio na Secretaria de Assuntos Jurídicos, nesta data, e publicado 
no site do município no endereço: www.carapicuiba.sp.gov.br.

RICARDO MARTINELLI DE PAULA
Secretário de Assuntos Jurídicos

http://www.carapicuiba.sp.gov.br
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À ANAILDE SENA RAMOS
CPF/CNPJ.: 251.701.568-63
Matrícula: nº(s) 116.822 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: MORIOKA 87, JARDIM ANGÉLICA, CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06365-595

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pelo Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supramencionada.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À BRAGA EMPREENDIMENTOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS EIRELI
CPF/CNPJ.: 04.664.742/0001-72
Matrícula: nº(s) 23.898 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: Rua Angelo Broski Siqueira, n°150, Vila Osasco, Osasco/

SP
CEP.: 06086-064

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Estrada Egilio Vitorello, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À CLARISSE DOS SANTOS RISSI
CPF/CNPJ.: 052.254.418-58
Transcrição: nº(s) 8.131 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA PADRE EUGÊNIO LOPES, n°258, VILA 

PROGREDIOR, SÃO PAULO/SP
  CEP.: 05615-010

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 26 
de Agosto de 2022 na edição 429 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À CONGREGAÇÃO CRISTA NO BRASIL
CPF/CNPJ.: 73.067.159/0001-05
Matrícula: nº(s) 104.281 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA ANGELA P. TOLAINE 274, JARDIM DAS 

BELEZAS, CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06315-180

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À DELMIRA MARIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ.: 653.611.058-72
Matrícula: nº(s) 16.566 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA CAMPO LIMPO, ANTIGO CAMINHO 1, 27 , 

CARAPICUIBA
CEP.: 06365-450

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À DEVEZA ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS PROPRIOS LTDA
CPF/CNPJ.: 09.330.087/0001-30
Matrícula: nº(s) 140.675 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: AVENIDA TÂMARA 132, CENTRO, CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06320-020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À DEVEZA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS PRÓPRIOS LTDA
CPF/CNPJ.: 09.330.087/0001-30
Matrícula: nº(s) 140.676 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: AVENIDA TÂMARA 132, CENTRO, CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06320-020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À DEVEZA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS PRÓPRIOS LTDA
CPF/CNPJ.: 09.330.087/0001-30
Matrícula: nº(s) 140.677 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: AVENIDA TÂMARA 132, CENTRO, CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06320-020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À DEVEZA ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS PRÓPRIOS LTDA
CPF/CNPJ.: 09.330.087/0001-30
Matrícula: nº(s) 140.678 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: AVENIDA TÂMARA 132, CENTRO, CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06320-020

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À EDGAR LIMA SILOS
CPF/CNPJ.: 280.749.278-90
Matrícula: nº(s) 23.868 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA MARTA 260, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06381-050

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À EDILZA BISPO DOS SANTOS SOLER PANARO
CPF/CNPJ.: Não informado
Matrícula: nº(s) 19.161 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: CAMINHO CAMPO LIMPO 13 , CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06365-450

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À EDUARDO DO MONTEIRO
CPF/CNPJ.: Não informado
Matrícula: nº(s) 2.920 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA 3, 17-B, JARDIM TOMÁS,SANTO AMARO-SP
CEP.: Não informado

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À FERNANDO CASARE DE ASSIS
CPF/CNPJ.: 286.121.508-92
Matrícula: nº(s) 18.286 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA REPÚBLICA DA CHINA 65, CASA 01,JARDIM 

VELOSO,OSASCO-SP
CEP.: 06154-120

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À FRANCISCA HERMINIA FRANÇA DE SOUZA
CPF/CNPJ.: 019.179.788-04
Transcrição: nº(s) 8.131 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA ANA PEREIRA DE MELO, n°178 , OSASCO-SP
CEP.: 06023-080

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À INFOMENCK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ.: 09.360.779/0001-20
Matrícula: nº(s) 18.666 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA HELENA 171, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06360-150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À INFOMENCK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ.: 09.360.779/0001-20
Matrícula: nº(s) 18.667 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA HELENA 171, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06360-150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À INFOMENCK COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA 

LTDA - ME
CPF/CNPJ.: 09.360.779/0001-20
Matrícula: nº(s) 18.668 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA HELENA 171, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06360-150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À INFOMENCK COMERCIO E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA 

LTDA - ME
CPF/CNPJ.: 09.360.779/0001-20
Matrícula: nº(s) 18.669 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA HELENA 171, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06360-150

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À JOSÉ FELICIANO FERREIRA DA ROSA AQUINO
CPF/CNPJ.: 024.139.068
Transcrição: nº(s) 6.305 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA DOMICIO DA GAMA / N°61/ PERDIZES /SÃO PAULO/

SP
CEP.: 05015-030

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Rua das Hortências, neste Município, ora confinante do imóvel de 
sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a 
Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À MARIA DE LOURDES CARNEIRO MARTINS AQUINO
CPF/CNPJ.: Não informado
Transcrição: nº(s) 6.305 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA DOMICIO DA GAMA / N°61/ PERDIZES /SÃO PAULO/

SP
CEP.: 05015-030

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Rua das Hortências, neste Município, ora confinante do imóvel de 
sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado entre a 
Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do 
Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À MARIO GOMES DE SOUZA
CPF/CNPJ.: 019.179.788-04
Transcrição: nº(s) 8.131 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA ANA PEREIRA DE MELO, n°178 , OSASCO-SP
CEP.: 06023-080

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À OLGA LOPES SILOS
CPF/CNPJ.: 315.777.498-04
Matrícula: nº(s) 23.868 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA ABERALDO DE OLIVEIRA 105. BELA VISTA,OSASCO/

SP
CEP.: 06070-140

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE



Diário Oficial Edição nº 437 - Ano 5      Quarta-feira, 28 de Setembro de 2022

15

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À RAIMUNDA EDY DOS ANJOS
CPF/CNPJ.: Não informado
Matrícula: nº(s) 69.442 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA SILVA TELES 702, PARI, SAO PAULO-SP
CEP.: 03026-000

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n°22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À RENATO MONTEIRO
CPF/CNPJ.: Não informado
Matrícula: nº(s) 2.920 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA 3, 17-B, JARDIM TOMÁS,SANTO AMARO-SP
CEP.: Não informado

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À ROMEU RISSI
CPF/CNPJ.: 019.497.808-72
Transcrição: nº(s) 8.131 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: RUA PADRE EUGÊNIO LOPES, n°258, VILA 

PROGREDIOR, SÃO PAULO/SP
CEP.: 05615-010

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pelo Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Carapicuíba,26deSetembrode2022.
ÀSCHNITTEMPREENDIMENTOSIMOBILIÁRIOSLTDA
CPF/CNPJ.:54274782/0001-86
Matrícula:nº(s)26.206de1ºCRICARAPICUÍBA
Endereçodecorrespondência:RUAJAVORAÚ/N°316/SALA01/SÃOPAULO/SP
CEP.:02732-000

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita noCNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos 
SantosNeves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença 
deVossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA 
nostermosseguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
RegularizaçãoFundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO - 
ALMOJASMA” , comacessopela,nesteMunicípio,oraconfinantedoimóveldesuapropriedade.
Referidaregularizaçãoestásendo realizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e oPrograma Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de 
São Paulo, e encontra-se em fase deaprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária 
do loteamento, nos autos do processoadministrativon°1034/14.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, 
apresentarimpugnaçãoaoprocedimentodeinstauraçãodaReurbS,noprazode30(trinta)
dias,contadoda data de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos 
da LeiFederal13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de 
VossaSenhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas 
asmedidasnecessáriasparaaRegularizaçãodaáreasupramencionado.

Mostramo-nossolícitosaquaisqueresclarecimentosquesefaçamnecessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
SecretáriadeProjetosEspeciaisConvênioeHabitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À SORAHIA CRISTINA SILOS
CPF/CNPJ.: 280.510.518-40
Matrícula: nº(s) 23.868 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA MARTA 260, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06381-050

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro  de 2022.
À SORANDRA ANDREZA LIMA SILOS
CPF/CNPJ.: 312.232.388-57
Matrícula: nº(s) 23.868 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA SANTA MARTA 260, VILA SILVIÂNIA, CARAPICUIBA-

SP
CEP.: 06381-050

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

 Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À TORQUATO SOLER PANARO
CPF/CNPJ.: 047.523.428-63
Matrícula: nº(s) 19.161 de 1º CRI BARUERI
Endereço de correspondência: CAMINHO CAMPO LIMPO 13 , CARAPICUIBA-SP
CEP.: 06365-450

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE

Retificação e ratificação de Ato de publicação de notificação de confinante realizado em 19 
de Agosto de 2022 na edição 427 do diário oficial.

Carapicuíba, 26 de Setembro de 2022.
À VANDERLEIA TEIXEIRA DE SOUZA ASSIS
CPF/CNPJ.: 214.171.628-48
Matrícula: nº(s) 18.286 de 1º CRI CARAPICUÍBA
Endereço de correspondência: RUA REPÚBLICA DA CHINA 65, CASA 01,JARDIM 

VELOSO,OSASCO-SP
CEP.: 06154-120

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, 
com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa 
Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos 
seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
Regularização Fundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “BOM FUTURO 
- ALMOJASMA”, com acesso pela Caminho Campo Limpo, neste Município, ora confinante do 
imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio 
firmado entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de 
Habitação do Estado de São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de 
Regularização Fundiária do loteamento, nos autos do processo administrativo n° 22718/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação 
ao procedimento de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data 
de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 
13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa 
Senhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas 
necessárias para a Regularização da área supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA,

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO E CONFRONTANTE
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Carapicuíba,21deSetembrode2022.
ÀJOSÉFERREIRANASCIMENTO
CPF/CNPJ.:Nãoinformado
Matrícula:nº(s)5527de1ºCRIBARUERI
Endereçodecorrespondência:RUABARÃODEITAPETININGA,221,13ºANDAR
CEP.:01042-912

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita noCNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos 
SantosNeves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença 
deVossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA 
nostermosseguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
RegularizaçãoFundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “MOVIMENTO 
ARCO ÍRIS” , com acessopela Estrada do Copiúva, neste Município, ora confinante do imóvel de 
sua propriedade. Referidaregularização está sendo realizada através de convênio firmado entre 
a Prefeitura do Município deCarapicuíbaeoProgramaCidadeLegaldaSecretariadeHabitaçãodoEs
tadodeSãoPaulo,eencontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento,nosautosdoprocessoadministrativon°25087/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, 
apresentarimpugnaçãoaoprocedimentodeinstauraçãodaReurbS,noprazode30(trinta)
dias,contadoda data de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos 
da LeiFederal13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de 
VossaSenhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas 
asmedidasnecessáriasparaaRegularizaçãodaáreasupramencionado.

Mostramo-nossolícitosaquaisqueresclarecimentosquesefaçamnecessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
SecretáriadeProjetosEspeciaisConvênioeHabitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE

Carapicuíba,21deSetembrode2022.
ÀFRANCISCACOLLARONASCIMENTO
CPF/CNPJ.:Nãoinformado
Matrícula:nº(s)5527de1ºCRIBARUERI
Endereçodecorrespondência:RUABARÃODEITAPETININGA,221,13ºANDAR
CEP.:01042-912

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita noCNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos 
SantosNeves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença 
deVossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA 
nostermosseguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
RegularizaçãoFundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “MOVIMENTO 
ARCO ÍRIS” , com acessopela Estrada do Copiúva, neste Município, ora confinante do imóvel de 
sua propriedade. Referidaregularização está sendo realizada através de convênio firmado entre 
a Prefeitura do Município deCarapicuíbaeoProgramaCidadeLegaldaSecretariadeHabitaçãodoEs
tadodeSãoPaulo,eencontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização 
Fundiária do loteamento,nosautosdoprocessoadministrativon°25087/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, 
apresentarimpugnaçãoaoprocedimentodeinstauraçãodaReurbS,noprazode30(trinta)
dias,contadoda data de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos 
da LeiFederal13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de 
VossaSenhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas 
asmedidasnecessáriasparaaRegularizaçãodaáreasupramencionado.

Mostramo-nossolícitosaquaisqueresclarecimentosquesefaçamnecessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
SecretáriadeProjetosEspeciaisConvênioeHabitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE
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Carapicuíba,22deSetembrode2022.
ÀJOSÉFERREIRANASCIMENTO
CPF/CNPJ.:173.029.358
Matrícula:nº(s)3935de1ºCRIBARUERI
Endereçodecorrespondência:RUAHEITORDEMORAES,102
CEP.:01237-000

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita noCNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos 
SantosNeves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença 
deVossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA 
nostermosseguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
RegularizaçãoFundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “MOVIMENTO 
ARCO ÍRIS” , com acessopela,nesteMunicípio,oraconfinantedoimóveldesuapropriedade.
Referidaregularizaçãoestásendorealizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o ProgramaCidadeLegaldaSecretariadeHabitaçãodoEstadodeSãoP
aulo,eencontra-seemfasedeaprovaçãodeProjetoUrbanísticodeRegularizaçãoFundiáriadoloteame
nto,nosautosdoprocessoadministrativon°25087/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, 
apresentarimpugnaçãoaoprocedimentodeinstauraçãodaReurbS,noprazode30(trinta)
dias,contadoda data de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos 
da LeiFederal13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de 
VossaSenhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas 
asmedidasnecessáriasparaaRegularizaçãodaáreasupramencionado.

Mostramo-nossolícitosaquaisqueresclarecimentosquesefaçamnecessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
SecretáriadeProjetosEspeciaisConvênioeHabitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE

Carapicuíba,22deSetembrode2022.
ÀFRANCISCACOLLARONASCIMENTO
CPF/CNPJ.:Nãoinformado
Matrícula:nº(s)3935de1ºCRIBARUERI
Endereçodecorrespondência:RUAHEITORDEMORAES,102
CEP.:01237-000

NOTIFICAÇÃOEXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita noCNPJ/MF sob n°. 44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos 
SantosNeves, com sede na Rua Joaquim das Neves nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença 
deVossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 13.465/17, NOTIFICÁ-LA 
nostermosseguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a 
RegularizaçãoFundiária de Interesse Social – Reurb-S da área denominada “MOVIMENTO 
ARCO ÍRIS” , com acessopela,nesteMunicípio,oraconfinantedoimóveldesuapropriedade.
Referidaregularizaçãoestásendorealizada através de convênio firmado entre a Prefeitura do 
Município de Carapicuíba e o ProgramaCidadeLegaldaSecretariadeHabitaçãodoEstadodeSãoP
aulo,eencontra-seemfasedeaprovaçãodeProjetoUrbanísticodeRegularizaçãoFundiáriadoloteame
nto,nosautosdoprocessoadministrativon°25087/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, 
apresentarimpugnaçãoaoprocedimentodeinstauraçãodaReurbS,noprazode30(trinta)
dias,contadoda data de recebimento da presente notificação, nos termos do artigo 31 e parágrafos 
da LeiFederal13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de 
VossaSenhoria, será interpretada como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas 
asmedidasnecessáriasparaaRegularizaçãodaáreasupramencionado.

Mostramo-nossolícitosaquaisqueresclarecimentosquesefaçamnecessários.
Atenciosamente,

PREFEITURAMUNICIPALDECARAPICUÍBA,

FabianaFernandaMarques
SecretáriadeProjetosEspeciaisConvênioeHabitação

CROQUIDONÚCLEOEMREGULARIZAÇÃOECONFRONTANTE
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

NOTIFICANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
NOTIFICADO: CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S/A
ENDEREÇO: RUA MAJOR QUEDINHO, 111 – 17° ANDAR. SÃO PAULO – SP.
CEP: 01050-030
Referente: Descumprimento do Art. 38, § 2º da Lei Federal 6.766/79 e em cumprimento ao 

artigo 31 da Lei 13.465/17 combinado com Art. 24 do Decreto Lei 9.310/18 e provimento CGJ nº 
51/2017.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma admitida em direito, a NOTIFICANTE, 
por seu representante legal que a esta subscreve, vem, formal e respeitosamente, NOTIFICÁ-LO 
(A), nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria, NOTIFICADO (A) a promover a regularização da área denominada 
“MOVIMENTO ARCO-ÍRIS” – com origem na Matrícula nº 98.977 do CRI de Barueri, com acesso 
pela Estrada do Copiúva, neste Município, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta notificação, em 
face ao não atendimento às exigências contidas na Lei Federal nº 6.766/79, Lei de Parcelamento 
do Solo Urbano, quanto à sua regular implantação.

Transcorrido o prazo assinalado acima sem manifestação de Vossa Senhoria, a municipalidade 
promoverá as medidas necessárias à regularização do parcelamento em questão e titulação dos 
ocupantes, sejam elas administrativas ou judiciais, aplicando-se à hipótese o previsto no Art. 40 
do diploma legal aludido, inclusive com a oportuna cobrança das importâncias despendidas com 
equipamentos urbanos e eventuais expropriações, na forma da lei.

Caso a referida solicitação já tenha sido acatada ao tempo do recebimento desta, favor 
desconsiderar essa notificação. 

Carapicuíba, 23 de setembro de 2022.

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

CROQUI DO NÚCLEO EM REGULARIZAÇÃO 

Carapicuíba, 21 de Setembro de 2022.
A 
Mery Jucdar Najjar
Transcrição (s) nº (s) 1.101 do CRI de Barueri.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves 
nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb da área denominada “Vila dos Andrades”, com acesso pela Avenida Plutão, neste Município, 
ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado 
entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de 
São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento, nos 
autos do processo administrativo n° 22.929/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento 
de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos 
termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

Croqui do núcleo em regularização e confrontante
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Carapicuíba, 21 de Setembro de 2022.
A 
Leila Metri Jugdar 
Transcrição (s) nº (s) 1.101 do CRI de Barueri.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

A MUNICIPALIDADE DE CARAPICUÍBA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob n°. 
44.892.693/0001-40, representada pelo Prefeito Marco Aurélio dos Santos Neves, com sede na Rua Joaquim das Neves 
nº 211, Estado de São Paulo, vem, à presença de Vossa Senhoria, nos termos do artigo 31, § 1°, da Lei Federal n°. 
13.465/17, NOTIFICÁ-LA nos termos seguintes:

Fica Vossa Senhoria NOTIFICADA, na pessoa de seu representante legal, sobre a Regularização Fundiária de 
Interesse Social - Reurb da área denominada “Vila dos Andrades”, com acesso pela Avenida Plutão, neste Município, 
ora confinante do imóvel de sua propriedade. Referida regularização está sendo realizada através de convênio firmado 
entre a Prefeitura do Município de Carapicuíba e o Programa Cidade Legal da Secretaria de Habitação do Estado de 
São Paulo, e encontra-se em fase de aprovação de Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária do loteamento, nos 
autos do processo administrativo n° 22.929/2020.

Desta forma, fica Vossa Senhoria NOTIFICADA para que querendo, apresentar impugnação ao procedimento 
de instauração da Reurb S, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento da presente notificação, nos 
termos do artigo 31 e parágrafos da Lei Federal 13.465/17.

Transcorrido o prazo acima assinalado, a ausência de manifestação por parte de Vossa Senhoria, será interpretada 
como concordância com a Reurb S, procedendo-se todas as medidas necessárias para a Regularização do loteamento 
supra mencionado.

Mostramo-nos solícitos a quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

Fabiana Fernanda Marques
Secretária de Projetos Especiais Convênio e Habitação

Croqui do núcleo em regularização e confrontante

PORTARIA Nº. 2415, DE 28 DE SETEMBRO DE 2022.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES Prefeito do Município de Carapicuíba, Estado de 
São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

R E S O L V E:

Art. 1º - DECLARAR a vacância do cargo de FISCAL DE TRIBUTOS, a pedido do (a) Senhor 
(a) LUDGERIO ROCHA DE MATOS, matrícula 48192, por motivo de posse em outro cargo 
inacumulável, nos termos do artigo 29, inciso VII, da Lei Municipal nº. 1619/1993.

Art. 2º - A vacância de que trata o artigo 1º desta Portaria, será pelo prazo de 3 (três) anos, 
ou antes, desde que a pedido do (a) servidor (a), a partir da data em que a servidor(a) assumir o 
outro cargo.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em 
contrário.

Publique, registre e cumpra-se.

MARCO AURÉLIO DOS SANTOS NEVES
MARCOS NEVES
Prefeito Municipal

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

Processo nº 2739/2022.  RATIFICO a presente situação de inexigibilidade de licitação, nos 
termos do art. 25, inc. I da Lei nº 8.666/93, para contratar com a empresa SGP – SOLUÇÕES 
EM GESTÃO PÚBLICA LTDA, para fornecimento de assinatura dos periódicos SLC - Soluções 
em Licitações e Contratos e SAM - Soluções em Direito Administrativo e Municipal, nas versões 
impressa e online, por 12 (doze) meses, com 80 (oitenta) orientações técnico-jurídicas inclusas, 
pelo valor de R$ 16.780,00,00 (dezesseis mil, setecentos e oitenta reais). Carapicuíba, 26 de 
setembro de 2022. César Augusto José - Presidente

INTIMAÇÃO
Processo de Sindicância n° 2421/2021

Ao Sr.
José Salvador da Silva
Ex-vereador

Na condição de Presidente da Comissão de Sindicância designada pelo Exmo. Presidente da 
Câmara Municipal de Carapicuíba, Sr. Ver. César Augusto José, por meio da Portaria n° 122/2019, 
de 15 de setembro de 2021, e tendo em vista o disposto no art. 30, parágrafo único, da Portaria da 
Mesa Diretora n° 001/2007, INTIMO V.Sª a comparecer perante esta Comissão, que se encontrará 
instalada no Departamento de Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Carapicuíba, 
sito no 2° andar do prédio da Travessa Virginio Pasini, 63, Jardim São Pedro, Carapicuíba/SP, às 
10h do dia 14 de outubro de 2022, a fim de prestar esclarecimentos sobre os fatos em apuração 
no Processo de Sindicância n° 2421/2021.

Nos termos do art. 12, da Portaria da Mesa Diretora n° 001/2007, ao indiciado será facultado, 
no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da sua inquirição, oferecer defesa prévia e arrolar 
testemunhas. 

Carapicuíba, 26 de setembro de 2022

Márcio Reis Azeredo
Presidente da Comissão de Sindicância


	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

