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LEI NO 859/12
DE 13 DE I^ARCO DE 2012

"OUTORGA

escritura definitiva

de Compra e

Venda

imóvel

herdeiros

de

à

viúva

e

de

ANTONIO ROOUE BERTIN".

Eu, ROBERTO LUIZ SILVEIRA, Prefeito Municipal

de Pereiras, usando das atribuições do meu cargo, faço saber que a
Câmara Municipal APROVOU e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei '
Artigo 1° - Fica o Município de Pereiras autorizado

a outorgar escritura definitiva de compra e venda do imóvel objeto do
Registro n° 11.654 do CRI de Conchas, que tem a seguinte descrição:
"IMÓVEL - Lote 2 - Um lote de terreno, com área

de 216,75 metros quadrados, situado de frente para a Avenida Bento
Ferreira Barbosa, no município de Pereiras, desta Comarca de Conchas,

com as seguintes medidas e confrontações:- Com frente para a Avenida
Bento Pereira Barbosa, mede 10,00 metros, do lado direito, sentido laa

imóvc! mede 21,75 metros confrontando com o lote 1, do lado esquerdo,
sentido rua-imóvei, mede 21,15 metros confrontando com o lote 3, nos
fundo- mede 10,00 metros confrontando com o lote 9, fechando-se o
uci 111 lOLro com uma área total de 216,75 metros quadrados.

Artigo 2° - O referido imóvel foi havido po

ANTONIO ROQUE BERTIN e sua mulher MARIA JOSÉ CORRÊA BERTIN, da

C0DE1'E - Cia. de Desenvolvimento de Pereiras através do Contrato no

iL,0s:]/89,

para pagamento em prestações, estando atualmente

totuii 1 ,ente quitado.
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Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura de Pereiras, 13 de março de 2012.

z
ROBERTO LUJZ SILVEIRA
Prefeito de Pereiras

Registrada e afixada em local de costume nesta
prefeiiura municipal, na data supra.
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