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Aprova projeto de De o - 
menbranento, e dá o u 
tras providencias.

0 PH IFEITO MUNICIPAL DL PAOTAlEtilM-HII, no 
» 3o de suas atribuições lesais, de acordo com a Lei liinici- 
I bI n® 402/78, de 24 de Novembro de 1973, que diopÕo sobre1 

;isação e normas para Desmembramento no líunicípio de Parns- 
xarim#
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAM1RIM-RN

Art® - Pica aprovado 0 projeto de Des
w

bra&ento ds ua terreno de .propriedade do Lr* ANToniO Ou J 
2 JIIVA, constituído pelos lotes 01 e 02 da uadra 13 
loteanento Jardim tanta I ariaM, en aona. subirrP na desta 

-idade, limitando-sc o Torte com rua Projetada, ea 30,00m; 
ao Jul, com 0 lote 16, em 33,00m.i a leste, com rua Projeta
da, em 33,OOm; a Oeste, com o lote 03, em 30,90m, tudo do1 

a o loteamontof todo o terreno medindo 9J0, OQçÇ do úrea , 
•onuorme escritura pública rc istrada no l-: tartõrio Jl\di - 
oiário de Paruardrim, pro to colo 1-3, 00b o n® 1739, ap*67,
livro n® 2-AO do registro peral à fl* 106, sob o na 2-1- 69 
39, matrícula 6939, de 30*08.33, o qual passa a apresentar’ 
as seguintes sub-divisões: Lote A, medindo 315,OOn2, limi - 
toando—se ao Norte com rua Projetada, em 21,00m; ao 3ul, com 
0 loto 3, em 21,90m; a Lesto, com rua drojotáda, em 15,00m, 
e 0 Oeste, com lote C, em 15,00ru Lote 3, medindo 453,30n4 
limitando-se ao Norte com os lotes A, om 21,00n e C 9»00m j 
mo Jul, com o lote 16, cm 30,00m; a L«3te eom a rua Projeta 
da, em 15»00ra; e a Oeste coa o lote 03, em 15,00m.

__________________ PREFEITURA DE

SERIEDADE E TRABALHO
0 do CAN, 28 - Centro - CEP 59.160 - Telefones: 272-2121/272-2122 - CGC(MF) 08.170.862/0001-74



( Jont. )

Zc~e 0, medindo 135,00m2, limitando-se ao Norte, com rua pro 
■ .tada, em 9,Q0m; ao Sul, com o lote B; em 9,00a; a Leste, * 

rca o lote A, ea 15,00m; a Oeste, com o lote 03, em 15,00m , 
-tudo de conformidade com as planta anexas ao presente Decre
te, do qual passam a fazer parte integrante e, de conformada 
de com as características seguintes:

Dscala 1:5 0 0

Area Desmembrada..... . S00,00m2
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