
Prefeitura Municipal de Sâo dos Patos
ESTADO DO MARANHÃO,'

lAZ >• 29 d» 26 da abrU da 19^.

.  »^mori2a o Eodar Ssacutivo pi
eader a ̂«jrsão da Kamlção de ̂ oroa a
Baaco do ijíaaU S^A.

O PRSPSiTO MOrriClPAL DE SÍO JOÍO; pos PWJOS.
yi-S

BWço saber que a Cãnara Mtmicipal dy Sat? João dos Patòs» Es
tado do Karaiüiãoy decretou a eu SANCIONO « gulnta ̂ Is

Art. !• - Fica o Poder Sxacutlvõ autorizado a proceder gra -
tuitamente. Cessão de Baalçio da Poros de terrenas do Patrimônio

.  eipalf ao Banco do Brasil S»A., destirisdos a,construção da residenclad
para Administradores de sua agencia nesta cidade» discriminados no pa-

^  ragrafe único desta artigo*
Parágrafo único - Os teirenos de que trata este artigo, são

as seguintes! l) - sito a rua João Pessoa» nesta cid^le» com 516 n^ros
quadrados» medindo 13ff8<ki de fíente» 12»0Ctii de fundos» por ̂ »OCta de /
extensão» limitando-h • pela frente» com a rua Jwo Pessoa» pelos fundos
com terreno de Bnídio Guimarães Corrêa» pela lateral direita com a rqaít
dencia de Joana Maria do Carmo e Rita Silva a pela lateral esquerda ooa
a residência de Agostinho Alves da Silva. 2) - sito á rua Gonçalves Di
as» nesta cidade» com 700,20 metros quadrados, medindo ll»»20m de frente,
9»8te de fundos» por 58,35 m de extensão» limitando-se pela frente, coa
a rua Gonçalves Dias, aos fundos com Acrlsio Pereira de sá» pela late-

^  ral direita com a Sra. Maria Dias de Araújo e pela lateral esquerda ccm
j  Alberto Pereira. Os terrenos acima» foram cedidos por Aforsmento

Perpetuo a asídlo (Sulmarães Corrêa» pela Carta de Aforamento n.013/7*t,
do llt.02.7^» registrada ás folhas M*, do livro n» 01/73 de registro de
Cartas de Aforamento e a Pompíllo José Pereira, pala Carta de Afarame»
to n. 012/7*»» de 1*».02,.7'» e registrada ás folhas *»$▼ do mesmo livro »
respectivamente tiveraii a venda de seu domínio útil ao Banco do Brasil
S.A. pela Prefeitura» €UB 20*02.7^.

Art. 2® - Esta lei entrará em vigor na data da sua publica -
ção» revogam-se as diq;tosiç5es em contrário.

Gabinete do Prefeito Ifeinicipal da São João dos I^tos,
26 da abril da 1<

Eduardó Coelho Meadas
Prefeito Itmicipal


