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de 24 da novembro da 1979

AUTORIZA o Chefe do Poder Executivo Mu
nicipal a alienar terreno •  dá outras providencias.

0 PREfSXTO MUNICIPAL DE EDUARDO OOME-RI, 
no ueo do suao atribuições legiie 9  de aoordo con 
a loi n* 363/76 do 29.l2.76i

D E C R E T A  I

Artigo 1« -  Transfere mediante venda para 0 Sr JSREKJ 
A3 fSSEAiriES DE CáòTP.O# pelo preço de Crf 1*300,00 (hum uil 
e trezentoe cruzeiros) um terreno pertencente ao Património 
Municipal, encravado no bairro de Santoc Reio cot* área ds- 
3l3»OUoi2 (trezentos e dezoito metros quadrado ) limitando-se 
ao  norte 00a rua Capitão Martinho Macihalo com 9,6Gai ao su&l 
c a terreno do loteamento Clube doo Caçadores com 20,00») a 
ltate oom Antonio Pereira eom 21400»i a oeote oca rua Pedro 
Ferreiro li une e eom 22,C0a,

Artigo 2* - C terreno d** que trata 0 artigo anterior, 
fica situado no Bairro de Santos Peie e a vanda foi autori
zada pelo Lei n# 363» de 2<J dc dezembro de 1976,

Artigo 38 -  Bete decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em trárlo*

X/.xĵ  -C-/V
ANTEH OR 1T3VES DS OLIVEIRA 

Prefeito

Be cr etário



Decreto n# J l  9 de 24 de novembro de 1979

AUTORIZA o Chefe do Poder Executivo Mu
nicipal a alienar terreno e dá outras providências.

0 PREFEITO MUNICIPAL DE EDUARDO GOME-HN,
no uso de suas atribuições legais e de acordo com 
a lei n* 303/76 de 29. 12.761

D E C R E T A  «

Artigo 1* - Tranafere mediante venda para o Sr JEREMI 
AS FERNANDES DE CASTRO, pelo preço de Cr$ 1.300,00 (hum mil 
e trezentos cruzeiros) um terreno pertencente ao Património 
Municipal* encravado no bairro de Santos Reis com área de- 
31ô,0Qa2 (trezentos e dezoito metros qtuadrados) limitando-ee 
ao norte com rua Capitão Martinho Machado com 9*60m$ ao suai 
oom terreno do loteamento Club® dos Cajadores ccm 2o,00r; a 
leote coca Antonio Pereira ecm 2l(o0nj a oeste com rua Pedro 
Ferreirat Mune e com 22,00a.

Artigo 22 - 0 terreno d3 ûe trata 0 artigo anterior* 
fica situado no Bairro de Santos Reis t a venda foi autcrUr* 
zada pelo Lei nfl 363, de 29 de dezembro de 1976,

Artigo 3* - Este decreto entrará em vigor na data ds 
sua publioação* rsvogadas 1 ~

ANTENOR NEVES DE OLIVEIRA 
Prsfeito

JULI< NIRADÈ NEVF.S DE OLIVEIRA 
Secretário


