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Estado de Mato Grosso do Sul

Em 27 de Maio de 1.935.
"Dispõe sobre nova denomina

çao da Bua Bruno Crivelli,

na cidade de Taquarussu-MS
e dá outras providências.11

LEI MUNICIPAL TT2057/85

VES, Prefeito Municipal'
de Taquarussu, Estado de "ato Grosso do Sul, no uso de suas atrib

buições legais, faz saber que a camara aprova, e ele sanciona
pponrulga a seguinte lei:

e

Art.12- A Ziua SELETO CBIVELLI, localizada na cidade de Ba
passará a denominar-se Pua TAIICBE-quarussu-KS.

DO EB ALMEIDA EEVES.
> i

Art.22- As despesas decorrentes da Execução da presente'
Lei, correrão por conta de verba própria constan
teç no orçamento em vigor.

Art.32- Esta Lei entrara em vigor na data de sua publica

ção ou afixação, revogadas as disposições em con
trário.

Prefeitura Municipal de Taquarussu, aos vinjtte e sete di-
as do mês de Maio de 1.985.
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P r a r t o Municipal

Registrado em livro próprio da JSecretaria Munici-
pal e afixada en lugar de costume em aatâ acima ci v
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Estado de Mato Grosso do Sul

27 de !Iaio de 1.235171 ZUIITICIPAI "72057/35
"Dispõe nova le ' _
ção da

na cidade de
c c á outras previdências.-

uno Crivelli^ 71 - J

TTVEf , Prefeito Hunic-ipal *

de Taquarussu, 71sts.de de Pato Grosso do Sul, no uso dc sx • ' ~

buiçoes legais, faz saber que a câmara aprova, e ele
promulga a seguinte lei:
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Art.lfi- A 3ua I C Mil, localiaada na cidade de .

quarussu-TP-. , passara a denoninar-se tua
X IP ':"7V.!TT3V1D3.

Art.22- As despesas decorrentes da Execução da
Dei , correrão per conta de verba própria constan
teç no orçamento em vigor.

Art.32- Esta Lei entrara em vigor na data da sua publica
ção ou afinação, revogadas as disposições cr.: con
trário.
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Prefeitura Punicigal de "aquarussu, aos virjite e sete d : ~

as do rês de Paio de 1.9S5.
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Pegisbrade c_ livro próprio da deeretaria ”unici-
pal e afinada en lugar le costume en datnsacina o JS -J cia
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