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Parnamirim(lín), 30 de Dezembro cte 19Í1.
Aprova projeto de Desmembramento, e
dá outras providências.
0 PREFEITO M0IÍICIPA1 XJE PARITAIIII&Í-I&i, no uso de
atribuições legais, de acordo con a Lei lunicipal n2 402/78 ,
At 14 de novembro de 2i978, que dispõe sobre fixação e normas para
3 » m m b r a mento no município de Parnamirim.
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Arts 12 - Pica aprovado o projeto de Jesmembramen
t: .1-2 um terreno dc propriedade da firma IIA9TER II730 A EIKxENHARIA
Z,
, com sede em Portalesa-CE e inscrita em Katal—RN, a Av. ITuden
fc
forais, 621-petropolis, constituído pela ÁRIA JA QUADRA "O11.
■rli.-io 27*693,33ni2 de superfície, limitando-se ao norte; com Qua
ira 2, con 220,OGm; ao sul: con a base aeroa, com 200,50m; ao les
1 -2 : com Viuva LU Inchado, com 171,OOm e ao oeste: com Ezequias Per
reira ic lousa, com 134,OOm; conforme averbação feita no livro n2
I—21, as flc. loOv, sob n2 AV-9-397 referente a matrícula 397, em
2£ de maio dc 1989? passando a ser dividida em duas (02) ire as r u a
± m "5-1" e Quadra”C-2U. com as seguintes dimensõos e limites;
”
:_d.d. 0-1; áre a do terreno: 16.619,00m2, limitando-se; ao norte :
: r a ..uadra H3M, com 220,OOm; ao sul: com a Quadra "0-2" e possui
3 se mento□; 0 primeiro mede 102,OOm, o segundo mede 131,OQn e o
terceiro mede 32,OOm; ao leste; com a Viúva II* Uacliado e possui 03
sezmzntos: 0 primeiro mede 28,OOm, 0 segundo mede 54,50 e o tercei,
rc nade 52,OOm: ao oeste: com Ezequiel Parreira de Jouza,
com
dji,OOm. QUADRA C-2: área do terreno: 11.079,33m2, limitando-se ao
zarzc: con a Quadra "C-1M e possui 2 segmentos: o primeiro
mede
131,OOm e o segundo mede 102,OOm; ao sul: con a rua projetada com
i::,5Qm; ao leste: com a Viúva h. Rachado, com 119,OOm; e ao
oes
re: possui 3, digo 2 segmentos: 0 primoiro limita-se com a Quadra
*1-1", con 54,5 Cm e o segundo com Ezequiel Perreira dc lousa,
23,008% tudo de conformidade com as plantas anexas, que
Inzer parte integrante do presente decreto, Desmembramento
to por solicitação do proprietário. Tudo de conformidade
seruintes características:
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