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Prefeitura adquire sete novas máquinas 
para dinamizar serviços à população

Mais sete maquinários pe-
sados foram incorporados 
à frota da Prefeitura Mu-
nicipal e vão dinamizar os 

serviços prestados à comunidade. 
Foram adquiridas duas motonivela-
doras, duas pás carregadeiras e três 
retroescavadeiras. Nesta semana, 
as máquinas � caram em exposição 
no Espaço Viário Mário Covas, em 
frente ao Terminal Rodoviário.

PÁGINA 3

Prefeitura
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asfalto em
estrada que

dá acesso
à escola

PÁGINA 4

Programa Ilumina Mairiporã ganha
número exclusivo de teleatendimento
Visando melhorar e facilitar o contato entre a população e a Prefeitura, foram criados dois métodos de comu-
nicação. Um número de telefone e um e-mail exclusivos para atendimentos relacionados a problemas na ilu-
minação pública. PÁGINA 2

Cerimônia marca
entrega de divisas
e insígnias ao
efetivo da Guarda
Municipal de
Mairiporã
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A Imprensa Ofi cial de Mairiporã (Lei nº 2616/06) é uma publicação da Prefeitura 
Municipal de Mairiporã, produzida pela Assessoria de Comunicação e Imprensa. 
Circula semanalmente, podendo haver edições extras. Tiragem: 3 mil exemplares. 
Distribuição gratuita e dirigida. Os exemplares podem ser encontrados em repartições 
públicas de âmbito municipal, bancas de jornais, postos autorizados ou serem reti-
rados no Paço Municipal, localizado a Alameda Tibiriçá, 374 - Vila Nova - Mairiporã/
SP. Matrícula nº 16. Jornalista responsável: José Luis G. Moraes - MTB: 33.836
E-mail: imprensa@mairipora.sp.gov.br                                 Telefone: (11) 4419.8095

O Programa Ilumina Mairi-
porã foi criado em abril de 
2018, logo após a Prefei-
tura de Mairiporã assumir 

a responsabilidade pela manuten-
ção da iluminação pública, que an-
tes era da Elektro. Desde então, o 
programa já atendeu mais de 600 
ocorrências e substituiu mais de 
4500 itens, como lâmpadas, relés, 
reatores e chaves magnéticas. 

Visando melhorar e facilitar o 
contato entre a população e a Pre-
feitura, foram criados dois méto-
dos de comunicação. Um número 
de telefone e um e-mail exclusivos 
para atendimentos relacionados a 
problemas na iluminação pública.

O Teleatendimento funciona 
de segunda a sábado, das 7h00 às 
19h00. O número para contato é 
0800-033-1825 e o e-mail é ilumi-
nacaopublica@mairipora.sp.gov.br. 

Os prazos de atendimento são: 
36 (Trinta e seis) horas a par-

tir do recebimento da reclamação 
para executar os serviços de ma-
nutenção corretiva em três ou mais 
pontos consecutivos ou circuitos 
inteiros apagados;
72 (setenta e duas) horas a 

partir do recebimento da reclama-
ção para executar os serviços de 
manutenção corretiva em pontos 
luminosos isolados;
96 (noventa e seis) horas pa-

ra atendimento em área rural e su-
pressão de unidade a partir da soli-
citação da � scalização.

Caso sua solicitação não seja 
atendida dentro do prazo estipula-
do, entre contato com nossa ouvi-
doria pelo telefone 4419-8027.

Programa Ilumina Mairiporã ganha
número exclusivo de teleatendimento
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Mais sete maquinários pe-
sados foram incorporados 
à frota da Prefeitura Mu-
nicipal e vão dinamizar os 

serviços prestados à comunidade. 
Foram adquiridas duas motonivela-
doras, duas pás carregadeiras e três 
retroescavadeiras. Nesta semana, 
as máquinas � caram em exposição 
no Espaço Viário Mário Covas, em 
frente ao Terminal Rodoviário.

As novas máquinas contribuirão 
nos trabalhos de manutenção das 
estradas rurais, pavimentação, lim-
peza e outras atividades relaciona-
das. A ampliação do maquinário vai 
gerar mais e� ciência no atendimen-
to às necessidades do município.

Para o prefeito Antonio Aiacyda, 
o objetivo é oferecer serviços de 
qualidade que garantam à população 
um atendimento rápido e e� caz tra-
zendo benefícios para toda a cidade. 
“Esses equipamentos garantem tra-
balhos mais ágeis, conforto aos ope-
radores, economia e principalmente 
melhor atendimento para manter as 
estradas rurais em boas condições. 
Um dos nossos objetivos é agilizar 
os serviços prestados e oferecer um 
serviço de qualidade aos mairipora-
nenses”, disse Aiacyda.

Ainda para esse ano, está previs-
ta a compra de 10 novos caminhões.

Prefeitura adquire sete novas máquinas 
para dinamizar serviços à população
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No último sábado, mais es-
colas realizaram as tradi-
cionais festas juninas. Em 
uma delas, na Escola Muni-

cipal Idalina Cardoso, no Parque Pe-
trópolis, o prefeito Antonio Aiacyda 
anunciou a importante obra de pa-
vimentação asfáltica na Estrada 
Agostinho Antonio da Silva, que li-
ga a Estrada da Roseira à escola. 

“Mais uma obra de pavimenta-
ção na cidade. Um benefício que 
vai trazer melhor qualidade de vida 
para a população, que não vai mais 
ter di� culdade de ir e vir, principal-
mente por ser a via de acesso à es-
cola”, disse o prefeito Aiacyda.

Mais de 1000 metros de via rece-
berão as obras de drenagem e pavi-
mentação. É a Prefeitura trabalhando 
e as transformações acontecendo.

Prefeitura anuncia asfalto em 
estrada que dá acesso à escola

Nessa sexta, 29, aconte-
ceu o I Seminário Inter-
municipal de Educação 
com o tema “BNCC EM 

DEBATE”, no auditório Fabio Hi-
roshi Taneno, a � m de expor as 
diretrizes da Base Nacional Co-
mum Curricular. Participam do 
evento os municípios que com-
põem o CIMBAJU (Consórcio In-
termunicipal dos Municípios da 
Bacia do Juqueri), Caieiras, Caja-
mar, Francisco Morato, Franco da 
Rocha e Mairiporã.

A partir da Base Nacional Co-
mum Curricular, aprovada em de-
zembro de 2017 pelo Conselho 
Nacional de Educação, as redes 
de ensino e instituições escola-
res públicas e particulares pas-

sarão a ter uma referência nacio-
nal comum e obrigatória para a 
elaboração dos seus currículos e 
propostas pedagógicas, promo-
vendo a elevação da qualidade 
do ensino com proporção e pre-
servando a autonomia dos entes 
federados e as particularidades 
regionais e locais.

Durante a manhã, o Profes-
sor Doutor Eduardo Girotto pa-
lestrou sobre o tema: “Contexto 
político de construção da BNCC”, 
em seguida a Professora Dou-
tora Roberta Panico falou sobre 
a “Visão geral e importância da 
BNCC”. Na parte da tarde, acon-
teceu o Seminário de Boas Práti-
cas Educativas dos Municípios do 
CIMBAJU.

Mairiporã é sede do I Seminário
Intermunicipal de Educação do CIMBAJU
Evento reuniu as cinco cidades que participam do consórcio e teve como tema a Base Nacional Comum Curricular
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Uma solenidade realizada na 
noite da última quinta-fei-
ra (28), no Clube de Campo 
Mairiporã, marcou a entre-

ga das divisas e insígnias aos Guar-
das Civis Municipais.

A implantação da Guarda Civil 
Municipal foi uma das propostas de 
campanha do prefeito e terá como 
principais competências, tanto na 
área urbana como rural, a proteção 
de bens e serviços, presença em lo-
gradouros públicos, dissuasão de 
condutas criminosas, prestação de 
socorros e salvamentos, apoio à 
defesa civil, integração com a Polí-
cia Civil e Militar e realização de pa-
trulhamento escolar. A GCM terá 
corregedoria com � nalidades pre-
vistas em lei.

O prefeito Antonio Aiacyda fa-
lou sobre a atuação da guarda: “A 
CGM será uma instituição funda-
da na hierarquia e na disciplina, 
uniformizada, armada e já treina-
da conforme a legislação”, disse. 
“A criação da Guarda Municipal re-
presenta um avanço na área da se-
gurança para toda comunidade de 
Mairiporã”.

Além do prefeito municipal, An-
tonio Aiacyda, o evento também 
contou com a presença do secretá-
rio de Segurança Pública, Transpor-
te e Mobilidade Urbana, Cel. Daniel 
Augusto Ramos Ignácio, coman-
dante da Guarda Municipal, Már-
cia Terribile, secretário de Obras e 
Serviços, Gleidson Aiacyda, Procu-
rador Geral do Município, Dr. Mar-
celo Renan Golla, secretária de De-
senvolvimento Social, Elizabete 
Aiacyda, secretário de Esportes, 
Cultura e Lazer, Ronaldo Antonio 
da Silva, secretária de Habitação, 
Regularização Fundiária e Planeja-
mento Urbano, Camila Oliveira, se-
cretária adjunta de Esportes, Cul-
tura e Lazer, Edlene Lubianqui, 
presidente da Câmara Municipal 
Marco Antonio Ribeiro dos Santos, 

Guardas Municipais também receberam honraria em cerimônia realizada no Clube de Campo

representante da Polícia Militar de 
Mairiporã, Sargento Albuquerque, 
corregedor tutor Master da Se-
nasp, Dr. Alan Tomaz Rapone, sub 
comendante da GCM de Caieiras, Sr. 
Martins, corregedor da GCM Muni-
cipal de Mairiporã, Dr. Allan Rachas 
Ribeiro, presidente do Conseg Mai-
riporã, Apostolos C. Georgopoulos 
e os vereadores Ricardo Barbosa, 
Marcinho da Serra, Tonhé, Valdeci 
América, Nil Dantas, e Chinão.

Cerimônia marca entrega de divisas e insígnias
ao efetivo da Guarda Municipal de Mairiporã
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NOTIFIC AÇÃO

O Município de Mairiporã, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA a Câmara Municipal 
de Mairiporã do recebimento da parcela liberada em 28 de junho de 2018, que totaliza o valor de R$ 1.671.642,00 (um 
milhão, seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais), relativa aos recursos oriundos da operação 
de crédito fi rmada através do Contrato de Financiamento do Programa de Efi ciência Municipal nº 20/32258-5.
A operação de crédito foi autorizada pela Lei Municipal nº 3.733, de 08 de fevereiro de 2018.

Mairiporã, 29 de junho de 2018
 
 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 PREFEITO MUNICIPAL SECRETÁRIA MUNICIPAL DEA FAZENDA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Mairiporã, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA a todos os 
partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município de Mairiporã 
do recebimento da parcela liberada em 28 de junho de 2018, que totaliza o valor de R$ 1.671.642,00 (um milhão, 
seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais), relativa aos recursos oriundos da operação de 
crédito fi rmada através do Contrato de Financiamento do Programa de Efi ciência Municipal nº 20/32258-5.
A operação de crédito foi autorizada pela Lei Municipal nº 3.733, de 08 de fevereiro de 2018.

Mairiporã, 29 de junho de 2018

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 PREFEITO MUNICIPAL  SECRETÁRIA MUNICIPAL DEA FAZENDA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Mairiporã, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA a Câmara 
Municipal de Mairiporã do recebimento da parcela liberada em 28 de junho de 2018, que totaliza o valor de R$ 
209.000,00 (duzentos e nove mil reais), relativa aos recursos oriundos da operação de crédi to fi rmada através do 
Contrato de Financiamento para Investimentos Municipais – Linha Frota Nova – LFN nº 5739.
A operação de crédito foi autorizada pela Lei Municipal nº 3.720, de 04 de dezembro de 2017.

Mairiporã, 29 de junho de 2018

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 PREFEITO MUNICIPAL  SECRETÁRIA MUNICIPAL DEA FAZENDA

NOTIFICAÇÃO

O Município de Mairiporã, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICA a todos os 
partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município de Mairiporã 
do recebimento da parcela liberada em 28 de junho de 2018, que totaliza o valor de R$ 209.000,00 (duzentos e nove 
mil reais), relativa aos recursos oriundos da operação de crédito fi rmada através do Contrato de Financiamento para 
Investimentos Municipais – Linha Frota Nova – LFN nº 5739.
A operação de crédito foi autorizada pela Lei Municipal nº 3.720, de 04 de dezembro de 2017.

Mairiporã, 29 de junho de 2018

 ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA ANDREA FIGUEIRA BARRETO VILAS BOAS
 PREFEITO MUNICIPAL  SECRETÁRIA MUNICIPAL DEA FAZENDA

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA

Chamada Pública 001/2018, Processo 1704/2018. Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas do ramo 
farmacêutico sediadas no Município de Mairiporã/SP, interessadas na comercialização de produtos, através de 
consignação em folha de pagamento, aos servidores municipais estatutários, da Prefeitura de Mairiporã/SP. Encontra-
se aberto o presente Chamamento Público para as Farmácias sediadas no Município de Mairiporã. Os interessados 
terão o período de 27/06/2018 à 27/08/2018 para apresentar a documentação necessária para o Credenciamento, 
diretamente na Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda 
Tibiriçá, nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra poderá ser obtido a partir do dia 
27/06/2018 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. 
Maiores informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo 
Biagioni Furquim, Autoridade Competente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE POSSE
CONCURSO PÚBLICO Nº. 01/2014

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MAIRIPORA, no uso de suas atribuições legais, CONVOCA os(as) candidatos(as) 
aprovados(as) no Concurso Publico nº. 01/2014, no(s) cargo(s) abaixo, para comparecer(em) no Departamento 
de Gestão de Pessoas, sito à Alameda Tibiriçá, 415 - Centro – Mairiporã/SP, no período das 08h00 as 16h00, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados desta publicação, para manifestar interesse pela vaga, após a 
manifestação, o candidato dará prosseguimento para tomar(em) posse no seu respectivo cargo e seguirá os prazos

previstos na lei complementar nº 356/2012.
O não comparecimento no prazo legal implicara na desistência da vaga. 

NOME CARGO CLASSIFICAÇÃO

VIVIANE SILVIA DE SOUZA ENFERMEIRO 30º

CHIRLEI APARECIDA DE LIMA GONÇALVES ENFERMEIRO 31º

Mairiporã, 29 de junho de 2018.
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA – Prefeito Municipal

TERMO DE DESISTÊNCIA
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017

O Departamento de Gestão de Pessoas da Prefeitura Municipal de Mairiporã torna público que o(s) convocado(s) 
abaixo relacionado(s) é (são) considerado(s) desistente(s) da(s) respectiva(s) vaga(s), por não cumprir(em) o prazo 
legal da convocação.

NOME CARGO/FUNÇÃO CLASSIFICAÇÃO

MARIA JAQUELINE BARBOSA DE SANTANA PEB I - EDUCAÇÃO INFANTIL 51º

ELDA IZABEL DA SILVA ARAÚJO PEB I – ENSINO FUNDAMENTAL 58º

Mairiporã, 29 de junho de 2018.
ANTONIO SHIGUEYUKI AIACYDA – Prefeito Municipal

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 04/2018

RESULTADO DOS PEDIDOS DE INSCRIÇÃO PARA CONCORRER À RESERVA DE
VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS, NEGRAS OU AFRODESCENDENTES

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, DIVULGA o resultado dos pedidos de inscrição para concorrer à reserva de 
vagas destinadas aos candidatos negros, negras ou afrodescendentes referentes ao Concurso Público Edital nº 
04/2018, conforme estabelece o conforme estabelece o Decreto nº 8506 de 02 de janeiro de 2018.
Conforme previsto no Edital do referido Concurso Público, no Capítulo VI, foi deferido o pedido do candidato 
que cumpriu todas as exigências constantes neste capítulo, ou seja, encaminhou ou entregou a autodeclaração 
juntamente com 1 (uma) foto 5x7 (cinco por sete) de rosto inteiro, do topo da cabeça até o fi nal dos ombros, com 
fundo neutro, sem sombras e datada há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da postagem ou entrega, devendo 
a data estar estampada na frente da foto.
O candidato deverá observar as normas e os procedimentos contidos no Edital nº 04/2018, do Concurso Público. 
E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedido o resultado dos pedidos de inscrição para concorrer 
à reserva de vagas destinadas aos candidatos negros, negras ou afrodescendentes.

São Paulo, 29 de junho de 2018
Antonio Shigueyuki Aiacyda

Prefeito
Nome do Candidato Cód. Cargo Cargo

ANGELA TOLEDO DAS NEVES 408 ESF Prefeito Dr Aloysio A Salotti I e II (UBS Capoavinha)

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 060/2018, Processo 6692/2018 . Tipo: Menor Preço Por Item. Objeto: Registro de Preços, para 
eventual aquisição de serviço de cobrança digital . A sessão será aberta às 09h00 do dia 13 de julho de 2018, na 
sala de licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, 
nº 374, Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra poderá ser obtido a partir do dia 02 de julho 
de 2018 junto à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores 
informações através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni 
Furquim, Autoridade Competente.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial 061/2018. Processo 6373/2018. Tipo: Menor Preço Por Item . Objeto: Registro de Preços, para 
eventual aquisição de itens odontológicos. A sessão será aberta às 09h00 do dia  16 de julho de 2018, na sala de 
licitações da Prefeitura Municipal de Mairiporã/SP, situada no térreo do Paço Municipal, na Alameda Tibiriçá, nº 374, 
Vila Nova, CEP 07.600-000, Mairiporã/SP. O edital na integra poderá ser obtido a partir do dia 02/07/2018 junto 
à Coordenadoria de Compras, Licitações e Contratos, ou pelo site www.mairipora.sp.gov.br. Maiores informações 
através do telefone (11) 4419-8000 ou pelo e-mail licitacao@mairipora.sp.gov.br. Rodrigo Biagioni Furquim, 
Autoridade Competente.

ERRATA

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e 
Planejamento Urbano faz uma errata referente à Edição nº 725 de 23 de junho de 2018 do Programa Minha 
Casa Minha Vida, faixa 1.
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NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Irmã Joana Piracide Martins, s/nº 97 (lote 27 – Quadra 
F) – Jardim Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Aparecida Tereza Machado, s/nº - (lote 06 – Quadra 
G) – Jardim Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Shiguemi Aiacyda, 106 - (lote 14 – Quadra H) – Jardim 
Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

Onde se lê ‘’ por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, realizado no dia 15 de junho de 2016’’ alterado 
para ‘’por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, realizado no dia 15 de junho de 2018’’.

SOMENTE OS NOMES QUE CONSTARAM ABAIXO FORAM RETIFICADOS, OS DEMAIS PERMANECEM INALTERADOS.
 
Soraia Barroso da Costa – condomínio 04, bloco 10 e apartamento 02
Valdineia Carmelita dos Santos – duplicação 
Valdiane Carmelita dos Santos – condomínio 02, bloco 07 e apartamento 41

Em razão do óbito do Sr. Augusto de Carvalho, a benefi ciária abaixo sai da lista de espera:

Eliene Andrade de Souza – CPF: 086.XXX.XXX-XX

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Ermelina Bueno Franco, 91 (lote 2 – Quadra B)  – Jardim 
Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Ermelina Bueno Franco, S/Nº, (lote 1 – Quadra E)  
– Jardim Henrique Martins, Sr. João Nakashima, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, 
no prazo de 15 (quinze) dias, a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do 
procedimento de regularização fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Vicente de Paula Daniel, s/n – (lote 12 – Quadra E) 
Jardim Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Irma Joana Piracide Almeida Martins, 107 - (lote 26 – 
Quadra E) – Jardim Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de 
regularização fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Aparecida Tereza Machado, 97 - (lote 27 – Quadra E) 
– Jardim Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano

NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Mairiporã, por meio da Secretaria de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento 
Urbano NOTIFICA o proprietário do imóvel localizado na Rua Irmã Joana Piracide Martins, s/nº (lote 9 – Quadra F) 
– Jardim Henrique Martins, a entrar em contato com a Secretaria, no telefone 4419-8044, no prazo de 15 (quinze) 
dias, a contar desta publicação. O não atendimento ensejará o não prosseguimento do procedimento de regularização 
fundiária do seu lote.

Camila Cristina de Oliveira
Secretária de Habitação, Regularização Fundiária e Planejamento Urbano
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