
Relação parcial dos bens imóveis do município Três de Maio

-.990073 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Germano Dockhorn, lote urbano 03
da quadra 07, matricula 18.g63. Não está averbado o predio da escola com área de
1.640,00m2, possuindo ampliação de ggí,73m2 destinada ao pólo Universitário, cfe
Mapas e Certidões;

" 990047 e 990090 - Terreno urbano no 0g, matrícula no 7.2gs com área de s42,36mr;
Terreno urbano no 06 matrícula no 12.172 com área de 4S0 m2; Terreno urbano no 07,
matrícula 12.173 com 450 m'; Terreno urbano no 0g com 449,g3 mr, matrícula 12.174;
Terreno urbano no 05, matrícula 8.g44 com área de 450 m,; Todos os terrenái pertencem
a quadra no 05.
Foi realizada a.unificação destes terrênos, em 23 de agosto de 201g, que transformou-se
em: Terreno urbano no 0s da quadra no 05 com área de 2.342,29 mr, sem benfeitorias,
matrícula no 22.822. Neste terreno localiza-se a Escola Municipal de Ensino funoamentat
Sáo Pedro, que não está averbada.

- 990048 - Escola Municipal de Ensino Fundamental Francisco sales Guimarâes, lote
rural 5í da 2a secção santa Rosa, matrícula g.204, não está averbado o preJio da escola
com área de 1.500m2;

.990043, 990044 e 99004^s - F-scola Municipal de Educaçáo lnfantil Dona Dodó, lote 17(formado peros rotes 17,18 e 19), quadra 24, matrÍcura t7.goo( a.asz,e.e-àa-,ã^899), estáaverbado o prédio da escola com área de 1.23gm2:

- 990011 e 990032 - Escola Municipal de Educação lnfantil são José, lotes 03 e 05 daquadra 34, matrícura z.Bo7 e transcriçâo 3.662, nãô está averbado o pãoiâãã á".or";
- 990600, 990601 e 990602..- Escora Municipar de Educação lnfantir santa Rita, áreaverde 02, matrícula 2.860, está averbado o predio da escola;

. 990611 - Escora Municip.ar 
. 
de Educação rnfantir resouro da Acácias, doada pera

Empresa Reichert calcados Ltda, matrícula 11 .g7g ,está averbado o preoià'oaLs"ora;

' 990247,990248 e 990249 -_rote.urbano 01-B, quadra 73-8, área verde(fraçào norte),quadra 73-B e área verde(fração sur), quadra 73-8,' matricuras 1s. 110, 15.11í e 1s.112:
. 990215 - Lote urbano 12 da quadra 21, matrícura 12.296 com casa de arvenaria, ondehoje se localiza a Secretaria Municipal Desenvolvimento Social;

- 990005 - Área de terras situada no rote rurar urbano 115 da 3a secçáo de santa Rosa,matrícula 1.435, onde se localiza atualmente o poliesportivo;

- 990008 - Fração de terras_ de curtura, pertencente ao rote rurar no í16 da 3a secção desanta Rosa, matrícura 18.3a4, Av-2t18.á84: Avenida Avaí no r.aoo, préuiã ãrn-atvenariadestinado à creche Pró-infância pequeno príncipe com área ae í.11b, 4g;".-
- 990004 - Área rote 112 da 3a secção de santa Rosa, com 5.400m2, onde se rocariza aPraça da Bandeira.
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