
PREFEITURA MUNICIPAL
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l

DEORSTO K22076 /92,

DE PARNAMIRIM - RN
de  P l a n e j a m e n t o

de 16 de Janeiro de 1992*
Aprova projeto de Desmem
bramento e dá outras pro
vidências*

0 PREPEI20 MUNICIPAL DE PARNAI IRIM-RN, no uso de 
suas atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal 112 402/73 , 
de 24 de ITovembro de 1978» que dispõe sobre finação e normas para* 
arruamentos e Desmembramentos deste município e dá outras providên 
cias. ~
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Arts io -Pica aprovado o projeto de Desmembra-* 
mento de um terreno de propriedade do Pr. J03á 2A7Aií3s D3 LUCENA , 
situado em Parnomirim-Rn, com as seguintes caracteríóticas: Terre
no situado à rua Projetada no lugar denominado /Granja “ião Pedro", 
lotes 03 e 04 da Quadra 02, em Emaús com área de 900,Q0m2, e com * 
os seguintes limites e dimensões: Ao Norte com rua projetada com • 
30,00n; Ao Dul com Prâ Paiva, com 30,00m; Ao Leste com Sr. Severi- 
no com 30,G0m e ao Oeste com Av. Dom Bosco com 30,0Qm. Tudo dé acor 
do com Registro Imobiliário de 24*10.79, no Livro N2 2-R, Pis. 93" 
R-l-3258, matrícula 3*253, e Pis. 93V, R-l-3260, matrícula 3.260.A 
área passará a ser dividida em 02 (duas) partes, ficando a primeira 
constituído do lote N2 04 e parte do N2 03 com uma superfície de * 
630,00m2 e a segunda constituída de parte do lote I T S  03 ficando !• 
com superfície de 270,00m2 com as seguintes dimensões e caracterís 
ticas respectivamente. Parte 12 s Ao Norte com rua projetada com 7 
21,00m: Ao Sul com Ura Paiva com 21,00m; Ao Leste com parte do lo
te H2 03 com 30,0Qm e ao Oeste com Av. Dom Bosco com 30,00m. Parte 
2"-: Ao Norte com rua projetada com S,CGm; Ao Sul com Dr3 Paiva com 
9,00m; Ao Leste com 3r. Ceverino com 30,00m e ao Ooste com o Sr. * 
José Lavares de Lucena com 30,0Qm.

Escala
área
/rea

1 : 500 
total do terreno.

De smembradí
D00,00m2

total


