Prefeitura Municipal de Parnamirim
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO N° 5128/02

Parnamirim — RN. 06 de fevereiro de 2002.
APROVA PROJETO DE DESMEMBRAMENTO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Parnamirim/RN, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei Municipal n° 1058/00, de 30 de agosto de 2000, que dispõe
sobre a fixação de normas paraParcelamento eUso do Solo no Município de Parnamirim.
DECRETA:
Art° Io - Fica aprovado o projeto de Desmembramento do
terreno de propriedade do Sr. FRANCISCO MATEUS FILHO, devidamente registrado no
Primeiro Cartório de Registro de Imóveis, deste município, no livro 2 ,de registro gera,so o
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perfície parte mtegrante do loteamento denominado Andrea Karolmy
Rua cípMo Avfadot Hetaldo Cunha de Mar,,no (antiga Rua Projetada), Bairrc, ] * * . dos
Eucaliptos neste município, em duas partes distintas assim descritase caractenzadas. PARTE A_,
medindo 225 00m2 de superfície, limitando-se ao Noite, com a Rua Capitao Aviador Heraldo
Cila de Martino, com 11*** ao Sul, com partedo lote06, com n,25 m; a ^ m ^
on oorrr p a Oeste com aparte“B”,ora desmembrada, com 20,00m. PAR1E
mecunuo
225 00m2 de superfície’limitando-se ao Norte, com a Rua Capitão Aviador Heraldo Cunha de
MÍtoo com 11 25m- ao Sul, com parte do lote06, com 1l,25m; a Leste, com a parte A ,ora
desmembrada com 20,00m, Oeste, com o lote21, com 20,00m. Tudo de conforme a plantaanexa
ao presenteDecreto, do qual passa a fazerparte integrantee,de conformidade com dados abaixo.
Escalado desenho,.
ÁreadaEscritura.
Área Desmembrada.

1:1000/1:500
..450,OOm2
..450,00m2

Art°. 2o. - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, em 06 de fevereiro de 2002.
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