PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM-RN
7fT0 R2 2017/91,

Purnamirim(Rn), 29 de Agosto de 1991*
Aprova projeto de Des meuíbraiaento, e dá outras
providências•

0 PREFEITO MUNICIPAL DE PARNAM1RIM-Rn, no
de suas atribuições legais, de acordo com a lei Munici pal n® 402/73, de 24 de Novembro de 1973, que dispõe sobre '
ção e normas para Desmembramento no município de Pamami
D E C R E T A :
ArtB 12 - Fica aprovado o projeto de Des —
ranento de um terreno de propriedade do Sr. TALVACÍ SA:m0 SOARES, constituído pelos lotes 01,02,06 e 07 ua Qua
15 do ioteamento "Boa Esperança", em zona suburbana descidade, limitando-se ao Norte com 0 lote 03 da Q u M r a 15,
145,OQm; ao Sul com a rua projetada, em 200,OQm; a Leste*
o lote 08 e 10 da Quadra 15, em 150,OOm; a Oeste, com a'
projetada, em 150^.00, tudo mesmo Ioteamento; todo o tero medindo 30*100,00m2 de área, conforme escritura Publica
pstrada no 62 Ofício de Rotas de Natal, protocolo "l-Â" ,
Folhas 137, sob o NO de ordem 4*330, Matrícula N® 4028,Re
stro NO Rol*2023 do livro N2 "2" Registro G-eral, de 23.02*
0 qual mede 30.100,00m2 de área, sendo dividido em 23
ite e três) outros lotes enumerados de 01 à 23, duas ruas
jetadas, tudo de conformidade com a planta anexa, que pas
a fazer parte integrante do presente Decretoe, de conforiade com as seguintes características:
1.000

iscala:
área
área
área
área

total do terreno......... 30.100,0Qm2
total Desmembrgui&rv..... 30.100,0Gm2
dos Novos loíes..t.\.... 27*770,00m2
das Ruas-A........ I..... 2.330,0Qm2

Art®
ca de sua publicação
o.

trara em vigor na
sições em contra 29 de Agosto de 1991.
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