
V.X.I..TO W  2<04 /92, 29 do >o saibro do 1992. Aprova projeto de Desmembra
monto, e dá outras providên 
cias.

0 PIIDPLITO MUNICIPAL PARNAMINL^BN, no 
de suas atribuições legais, de acordo com Lei Lixixieipal n-“ 
402/78, de 24 de Novembro de 1973, au» dispõe sobre fixação 
normas para Desmembramento no município de Pamaairim.
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Arfes. 12 ~ Pica aprovado o projeto de Desmem
bramento de ua terreno de propriedade do Sr, IVAN C01L: ;I A DD 011 
Vdl.i\ PAIVA, situado no loteamento Matoso, constituído polo lote 
527, da uadra 34, situado à Bua 3en. Georgino Avelino, o qual * 
mede 552,00m2, de acordo com contrato de Compra e Venda n2 lã—11, 
Averbado no Livro Auxiliar ns 8-A, sob n2 de ordem 3, fl. 84, em 
agosto de 1967, sendo desmembrado em 04 (quatro) partes, à saber: 
Gleba 1, com 153,10o2, Uaitando-se ao Norte, com via de aeesso, 
em 17,00m: à Leste, com Nua Sen* Georgino Avelino, em 9,30m? o, * 
a Oeste, com a Gleba 2, em 9,30a; ao 3ul c/ lote 526,em 17»0Qmj* 
Gleba 2, com 67,55m2, limitando-oe ao Norte, coa via de acesso,* 
em 7,90a; ao Sul, com lote 526, ea 7,00a; à Leste com Gleba 1, * 
cm 9,30a; á Oeste, com a Gleba 3» em 10,00m;
Gleba 3, com 96,63a2, limitando-se ao Norte, com via de acesso,* 
em 9,30a; ao Sul, com lote 526, ea 9,30a; à Leste , com Gleba 2, 
ea 10,00a; e, à Oeste, coa Gleba 4, em 10,78a;
Gleba 4, coa 139*57m2» limitando-oe ao Norte com via de acesso,* 
ea 12,70b.; ao Sul, com lote 527, em 12,70a; à Leste, coa Gleba* 
3, em 10,76a; e, à Oeste, com lote 531, em 11,20m. ..ica ua arres 
to que servirá de via de acesso âs 04 (quatro) Glebas, medindo * 
90,Í5a2, linitandp-se ao Norte coa o lote 528, ea 46,00b , ao Sul 
coa as Glebas 1, 2, 3, e 4, ea 46,00a; à Leste con à .ua Sen. * 
Georgino Avelino, em 2,70a; e, a Oeste, com o lote 531, em 0,80a, 
tudo de conformidade com a planta anexa ao presente decreto, do 
qual passa a fazer parte integrante e, de conformidade com os da 
dos seguintes:

Oscala .......... 1/500 o 1/300
área Total ......... 552,30a2.
Gleba 1 . 1 5 o,10m2.
Gleba 2...... .....  67,53o2.
aloba 3...... . d , 63a2.
Gleba 4 . 1 3 9 , o/o2*


