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O MUNICIPIO DE RIACHO DOS MACHADOS vem através desde edital 
NOTIFICAR o posseiro do lote 08 quadra 24, sendo vizinho confrontante pela 
lateral esquerda com o lote 09 quadra 24, situado a Rua Afonso Caires, nº 351, 
Bairro de Lourdes e todos os moradores, ocupantes e confrontantes externos e 
a quem interessar que está em trâmite o processo administrativo para fins de 
Regularização Fundiária de Interesse Social, sob o nº. 003/2021, do imóvel 
com área de 242,18 m² (duzentos e quarenta e dois metros quadrados e 
dezoito centímetros), matrícula nº 9315 do Livro nº 2 RG, fls. 01/02 de 29 de 
junho de 1993, localizado no loteamento Bairro de Lourdes situado a Rua 
Afonso Caires, nº 351, Riacho dos Machados - MG (lote 09 - quadra 24), nas 
quais foram realizados os levantamentos cadastrais, a fim de emissão de 
matriculas individualizada aos detentores da posse dos lotes, bem como, 
necessárias para fins de Regularização Fundiária em nome do requerente 
Adilson Pederneira dos Santos. NOTIFICO-OS para que se manifeste, caso 
queira, no prazo de 30 dias. A ausência de impugnação será interpretada como 
concordância com o procedimento, conforme art. 24, § 6º, do Decreto nº 
9.310/2018. O Edital e os documentos referentes à regularização fundiária na 
íntegra podem ser consultados junto ao Mural de Publicações Oficiais junto à 
Prefeitura Municipal e no  
site https://www.riachodosmachados.mg.gov.br/editalde-notificacao-reurb-n-
007-2021/. 
 

Riacho dos Machados, 18 de agosto de 2021. 
 
 
 

_______________________________ 
Ricardo da Silva Paz 

Prefeito Municipal de Riacho dos Machados-MG 
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