
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

m PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

Lai HO 053/84 - De 03 de dezembr* de 1*984.-
"Diepõe cobre autorização para £
quiaiçeo de ura Inovei Rural e da
outraa providencies'•

DCSUSS FERREIRA NEVES, Prefeito Munici -pel de Tequeruseu, Estado de Moto Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, fez saber que a Câmara Municipal Aprovo e Ele
sanciona e promulga e seguinte Lelt

Arto 10 - Fica o Executivo Municipal autorizedo e ediquirlr/
um imóvel rural, com érea de 3.000 n2. à cer desmembrado do Sitio
Iraja. tíe propriedade do Sr.Heposiano Luiz da Silva e sua Mulher.
Maria Flor do maio Gonçalves de ~ilva, registrado sob o N05632 fia
56. do livro 3-g. no Cartorio de Registros de imóvel da Coaaroa de
Nova /«ndradina - n.,

Art? 2P - Fica o I xecutlvc r .unicipal autorizado a efetuar o
pagamento, atreves do Tesouraria Municipal, de conformidade com
a ava ieção procedida pela Comircõo instituída pelo Executivo I .uni
clpel. e de confcrmidodr con a Lei.

Arto 3» - Fica o Executivo unicipal autorizado e doar o i-móvel constante dc Arto 1° è C0PAGRA.(Cooperotlva Agrori; des Ca-feicultores de Neva Lcndrina - SRL), poro o fim exclusivo do ccns-truçõo r instala ão do seu entre osto nesse Município.
PARAGRAFC tfNICC - A nco ccnstruçee e inctelçeo do referido /

entreposto conetante dc presente Lei. no prazo de 12(doze)meeee.
acarretara a revog87ro total do termo de doação do referido i~óvel.

Arto 4® - A cxccjçõo de presente Lei.correra por conta de
recursos proprios constantes do Irçaiento em vigor.

Arto 50 - Esta Lei entrara em vigor na data da sua publica -ção ou afixação.
Arto 60 - Revogom-ee ac disposições er contrario.
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