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LEI 1:? 	534/91 

Desafeta de bern de uso comurn 	do 
povo e trarisfere para o dorninio do Mu- 
niclpic, pate da Rua Leste Oeste A, 
nas medidas e confrontagoes que especi-
rica, e da outras .providincias. 

0 P.REFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAI, ESTADO 
DE MATO GROSSO DO SUL, -fco saber que a Camara Municipal 
aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1 - Flea desafetada de bern de uso 
cornum do povo, transferindo para o dom{nio do Municlpio 
de Naviral, part? da Rua Leste Oeste A, corn 1.435,78 M 2  
(urn mil, quatrocentos e trinta e cinco metros quadrados 
e setenta e oito centlmetros quadrados), encravada no 
lotearnento Vila Primavera, corn o seguinte roteiro: par-
tindo do marco n 2  01, cravado na rnargeni da Rodovia MS 
141, segue corn o rumo de 1821' SW, e dist&ncia de 3,51 
metros at6 encontrar o marco n 9  02, confrontatdo do mar 
cc n 2  01 ao marco nP 02 corn a Rodovia MS 141. Do marco 
n 2  02, deflete a direita e segue corn o rumo de 7705' SW, 
e distncia de 477,69 metros ate' 

	

t encontrar o marco 	n 2  
03. Do marco ri 9  03, deflete . direita e segue corn o rurno 
de 720' NW, e distancia de 3,01 metros ate encontrar 0 

marco nQ 04, con'rontando do marco n 2  02 ao marco ri 9  04 
Corn a Rua Leste Oeste A. Do marco ng 04, deflete a direl 
ta e segue corn o rurno de 77205'  NE, edistancia de 
479,50 metros ate encontrar o marco n 2  01, que 6 o ponto 
irlicial e final do presente roteiro, confrontando do mar 
co n 2  04 ao marco n 2  01 corn o lotearnento Vila Primavera 
e o Conjunto Habitacional Governador Harry Amorim Costa. 

	

Art. 2 - Esta Lei entra em vigor 	na 
data de sua pub1icaç.o, revogadas as disposlçoés em con 
trario. 

EDIF±CI0 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NA-
VIRAL ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, aos 27 (vinte e se-
te) dias do mis de agosto de 1.991. 

Ref. Projeto de Lei n 2  033/91 	-Prefeito Municipal- 
Autor Executivo Municipal. 


