
~'i;.'rt:IIU~~ 
~ ~~). 

Q %~ ~, 
LIVRO N° 40 Fls. N° 00 o ~~()\9: ~, 

~ " Estado de Mato Grosso do Sul ~ A 

Prefeitura Municipal de Cassilândi - 
Lei NO 2.122/2018, de 03 de maio de 2018. 

"Dá nova redação ao Art. 1° da Lei Municipal N° 

1.974/14, de 20 de outubro de 2014, que Autoriza o Poder 

Executivo a doar e outorgar Escritura de Doação de 

Imóvel, à Empresa MARCELO AL VES PERElRA-ME, 

com nome fantasia de "BELO JARDIM", e dá outras 

providências" . 

JAm BONI COGO, Prefeito Municipal de Cassilândia, Estado de Mato Grosso 
do Sul, no uso das atribuições legais, Faz Saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei; 

Art. 1° - O Art. 1° da Lei Municipal N° 1.974/14, de 20 de outubro de 2014, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar e outorgar 

escritura de doação de um imóvel correspondente a uma área superficial de 2.357,56 (DOIS 

MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE METROS E CINQUENTA E SEIS 

DECÍMETROS QUADRADOS) constante na matricula n" 28.132 do CRI Local, à Empresa 

MARCELO ALVES PERElRA-ME, com nome fantasia de "BELO JARDIM", inscrita no 

CNPJ sob n? 10.739.598/0001-99, com sede provisória localizada na Rua Joaquim Rodrigues 

de Carvalho, n" 54 - Jardim Laranjeiras Ill, nesta cidade, conforme descrição do imóvel a 

seguir: 

Área 01 - Uma gleba de terras, na Fazenda SALTO, neste município, 

com área superficial de DOIS MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE METROS E 
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Lei N° 2.122/2018, de 03 de maio de 2018. 

CINQUENTA E SEIS DECÍMETROS QUADRADOS (2.357,56 M2.), dentro dos seguintes 

limites: Começa no marco MP-Ol cravado junto à faixa de servidão da Rodovia BR-158 e 

terras da Municipalidade de Cassilândia; daí, segue confrontando com a Rodovia BR-158, no 

rumo de 43° 40' SE e com a distância de 11,00 metros, até encontrar um outro marco cravado 

na divisa de terras da Municipalidade de Cassilândia (gleba 02), daí, segue confrontando com 

terras da Municipalidade de Cassilândia (gleba 02), com os seguintes rumos e distâncias: rumos 

de 34°08' SW - 62,46 metros; e rumo de 28°17' NW - 70,35 metros até encontrar um outro 

marco cravado na divisa de Flávio Ferreira Pinto; daí, segue confrontando com Flávio Ferreira 

Pinto, no rumo de 36° 10' NE e com a distância de 30,25 metros, até o marco MP-05 cravado 

na divisa com terras da Municipalidade de Cassilândia, daí, segue confrontando com terras da 

Municipalidade de Cassilândia, com os seguintes rumos e distâncias: rumo de 78° 25' SE - 

48,70 metros até o marco MP-06; e, rumo de 11° 35' NE - 25,35 metros até encontrar o marco 

MP-01, onde iniciou a descrição. CADASTRO MUNICIPAL: CHO.0350.050.001". 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Paço Municipal "Joaquim Tenório Sobrinho", aos três (03) dias do mês de maio 
de 2018 . 

• Registrada em livro próprio e publicada por 
Afixação em local de costume, na mesma data 


