ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE

LEI 1.502,DE22DE JITLHODE 2015.

Dispõe sobre a denominaçãoda Rua Principal na
ComunidadeTaparâ,neste Município, e dá outras
providências.

o PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/RN, n<.r
usodesuaatribuiçãolegalprevistano aft.45, $1",IV, da Lei Orgânicado Município,
FAZ SABERquea CâmaraMunicipalaprovoue ele sancionaa seguintelei:
Art. 1o.EstaLei deÍìnea toponímiada Rua Principalna ComunidadeTaparâ,
Municípiode SãoGonçalodo Amarante/RN.
Art. 2". Passaa atualRua Principalda ComunidadeTaparâa denominar-se
de
RuaFranciscaMaria dosSantos.
Art. 3". EstaLei entraráem vigor na datade suapublicação,e revogam-se
as
disposições
em contrário.

SãoGonçalodo Amarante,lRN
, 22 de julho de 20I 5.
194"dalndependência
e 127"daRepública.

Municioalde Meio Ambientee Urbanismo
Secretário

s/n,Centro,CEP59.290-000
CentroAdminisÍativo,Av. AlexandreCavalcanti,
EndereçoEletrônico:\Mww.saogoncalo.m.gov.br
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