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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

LEI Nº 840/2021..
"Autoriza o Poder Executivo Municipal, a
adquirir a título oneroso, o imóvel que
específica, e dá outras providências".
O Prefeito Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do Sul,
CLEIDIMAR DA SILVA CAMARGO em pleno exercício de seu cargo,
usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 71, da Lei
Orgânica do Município, apresenta o seguinte Projeto de Lei:
Faço saber que a Câmara Municipal de Rio Negro, Estado de Mato Grosso do
Sul, em Reunião ordinária, realizada no dia 27 de setembro de 2021,
APROVOU e ou SANCIONO a seguinte Lei,
Art. 1 ° - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir onerosamente o
imóvel denominado Pontal, com área total de 9,68 hectares, descrito na
matrícula n° 8.439, do Serviço Registrai Imobiliário da Comarca de Rio
Negro/MS, de propriedade dos herdeiros do senhor Valdemar Pedro da Silva,
brasileiro, lavrador, portador da cédula de identidade RG n° 068. 786
SSP/MS, inscrito no CPF/MF sob o n° 139.814.121-68, quais sejam
Sebastião Pedro e outros. O seguinte bem imóvel:

•

I - IMÓVEL: Uma gleba de terras, com área de 9 ha 6.800 m2 (nove
hectares, seis mil e oitocentos metros quadrados do Imóvel denominado
"Pontal", situada no município de Rio Negro/MS, dentro dos seguintes
limites: O MP-1 esta cravado na divisa das terras de Osmar Herculano Diniz
e terras de Kazuo Hizano; O MP-2 esta cravado distante 1. 733,50 metros do
MP-1 ao rumo de 66°30', comum com as terras de Kazuo Hizano e com a
faixa reservada à rodovia que demanda a Rio Verde; O MP-3 esta cravado a
55,00 metros do MP-2 ao rumo de SW-31 °20', comum com a faixa
reservada à Rodovia que demanda à Rio Verde e face Leste da Rua Boa
Vista; O MP-4 está cravado junto a face Leste da Rua Boa Vista e comum
com terras de Osmar Herculano SE-66º10' e mede 1. 746,00 metros do MP-3
ao MP- ··6. CONFRONTAÇÕES: ao Norte com a Rodovia que demanda a Rio
Verde; ao Sul com terras de Osmar Herculano Diniz; ao Leste com terras de
Kazuo Hisano e ao Oeste com a Rua Boa Vista. BENFEITORIAS: uma casa de
material com 4 cômodos fechada com três fios de arama farpado.
§ 1°. O imóvel definido no caput possui área registrada de 9 ha 6.800 m2

(nove hectares, seis mil e oitocentos metros quadrados.
§ 2°. Será adquirido pelo Município a totalidade do imóvel denominado

Pontal, com área de 9 ha 6.800 m2 (nove hectares, seis mil e oitocentos
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