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FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES 
DESPACHO DA PRESIDENTA 
Em 25 qe agosto de 2000 

Assunto: Reconhece como Patrim3nio Cultural Brasileiro a Comuoidàde Remanescente· de 
Quilombo do 'Carmo, múoicípio do São de Roque, Estado de São Paulo, de' DOS termos do Art. 215 
!:Z16 da Gom~içãô .Federal de 1988, do Art, 1° da Lei 7.668 de 22 Agosto de 1988 e da Medida 
l'rovis6r.ía N;~:Z:-OS2- I, de 28 de· Julho de 2000. Encaminhe-se ao Instituto do Patrimônio Histórico 
e ~~o'íle0Nacioóai.:.Il'BAN, ao Governo do Estado, à Préfeitura e à Secrétiria .Íle Patrim3oio 
da U.n!ão. 

DULCE MARIA PEREIRA - .- 
Memorial Descritivo 

Imóvel 
Área 
Perimétro 
Município· 
EstàdíÍ· : 

:Bairro do Caano 
.. ':16,4347-ba 

:l.637,192m 
:São Roque 
:SãóPaulo 

Limités e Confrontações 

Norte :Loteamento Patrimônio do Carmo, Fazenda Icarai e linha de trem - 
Fepasa · · 
. :Fazenda Icarai é linha de trem - Fepasa 
.Loteamento Petrímônío do Carmo ' 
:~teamento patrimônio do Canno 

Léste · sw_ 
Oeste 

DESQUÇÃO ~ PERÍMETRO 

-o · Perímetro inicia-se - no marco - MP-1, definido- pela coordenada geográfica de. Latitude 
:.23º37135,83684" Sul 'e Longitude ·47º05'54;40708 Oeste, Elipsóide SAD 69 e pela coordenada plana 
·UTM 7.385.530,00m Norte, 285.920,00m Leste, referida ao meridiano central 45° Wgr; 
deste segue, confrontando 'com o Loteamento Patrimônio do Carmo e margeando a linha de trem - 
Fepasa com o azimute plano de 57°36'43" e distância de 317,370 metros, chega-se no marco-MP-2; 
sifuàd,i na: divisa com o Loteamento Patrimônio ·dõ Carmo com a Fazenda Icarai; deste, segue 
conirÓIIUµldo ·éoni a Fazenda Icaraí e· margeando a linha de trem - Fepasa - ~m o azimute plano de 
76°27'07" e-distância de 85,376 metros, chega-se no marco MP-3; deste, seguindo com o azimuteplano 
â.ê 9~º36'.38" e -distãnéia de 62)01 metros chega-se no marco MP-4; deste, seguindo.com o azimute 

· plano' de 121º16'58" e 'distância de 92,439 metros, chega-se no marco MP-5; .deste, seguindo com o 
az~e.plano de'136º34'315" e distância de 77,104 metros, ·chega-se no mãrco.MP.-6;· deste, semiüido 
·com o azimuteplano 149õ30'24" e distância de 104,446 metros chega-se no marco MP-7:- situa4Ó na 
divisa coma Faiêrida Iearaí com o Loteamento Patrimônio do Canno;-deste, segue confrontando CQ111 o 
Loteamento Pátrimônio' do Carmo com o azimute plano de 216°25'51" e distância-de 52,202 metros, 

_: éiiesa<:.SEi-nà marco ·MP-s; deste, seguindo com º azimute plano de 1s5°26'25" e.distância -de~'it,095 
, mi#~s, -'?~eir~~ ~ó marco MP-9;' deste,' seguindo com. azimute plano de 159°1 _1'36" e di~cia de 

_ 53,~8 metros, chegà-se nó marco MP-10; deste, seguindo com o azimute plano de 25lºQ6~~ e 
distância ·de 3)4,973 metros, chega-se no mar~ MP-11; deste, seguindo com o· azimute plano-de 
32~º42'23'.' e distância de 80,156 metros chega-se no marco MP-12; desteseguíndc com o.azímute. . 

. plano.de 248º_43'.43" e distância de l40.S77 metros chega-se no MP-13; desté,.segui~do com ,{~te 
plano de _331.-°S4'48" e distância de 235,765 metros, chega-se no marco MP-1, ponto inicial. deste 
perímetro. · · · · · 
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(Of. n9 43/2000) 


