PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN
de 23 de Agosto d© 1991»
Aprova projeto lo «amem
bramento, o de outras 7
provi dências*

3CCI. TO Kfl 201X/51»

' 0 a 2PEX2Q WHX0XR4I. ,2 PIM^IRES-iCn, no
00 de suas atribuições legais, de acordo com a Lei íunicijol n.2 402/78, lo 24 de ííovombro de 197-3, que dispõe cobre'
fixação e noxrmaa para desmembramento no dunicípio de t e a «írim.

2 Ã2.RZ 2
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Art® 12 - Tica aprovado o projeto de ies
a. ranento de um terreno de propriedade da frsu FLORIRC
LC dl OLirsiRA, constituído pelos lotes 2í£a 16 e 18 (’)ezeceis e bezoito), da uadra 03, do loteamento "Andreia Taro*
liny", oa 3 o;m ouLurd&na desta cidade, com os seguintes lisitos e dimensões: lote
16, medindo 4 5 0 ,OOsa2 do superfí
cie, limitando-se ao JTorte, com i*ua projetada, com 15,00m ;
«o Cul, com lote N® 15, com 1 5 ,0 Qmí a leste, com o lote N®
18 com jO|OQu o & ■íCc uG| con l o 1 4 f cosi
Lotio li®
1 ", nedindo 450,00m2 de superfície, limltando-se ao Ilorte •
tom rua projetada, com 15,00©2; ao rui, com parte do lote *
17, com 15,0Qmj a leste, com o lote R® 1 9 , pertencente a *
Pedro dedeiros dantae Jtmior, com 30,00a e a Oeste, com 0 1
lote 16, com 30,0Qm, conforme escritura Publica, registrada
ao 12 Cartório dUdiciário, protocolo 1-C, sob o N® 13569, *
:n • 53 reentrada no livro K# 2b5, Registro doral "A"-ri a 1
.81 sob o íTs R—3 - 11963, referente a matrícula NQ 11968, em
23 de laio do 1989* Passando oe moamos a se constituir de *
acordo com ao plantas anexas que fazem parte dente processo.
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Escala

1 t 500

/rca do terreno ......
.íroa doo novos lotos.*

900,0Ob2
300,0do2

2®

- dste ocre to entrará em vigor*
Pçáo, revogadas as disposições em con—
"nbinede Io Lrefeito, oa 23 do /.gosto de

to

J tf.w e ía tiô

1991*

be,
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