
LEI N.º 965/2003
DATA:  30 de abril de 2003.
SÚMULA:  Autoriza a adquirir  a título de doação gratuita, lotes 
urbanos e  a  aprovar  o  prolongamento das  Ruas  das Begônias e 
Papoulas, no Loteamento Bandeirantes e dá outras providências.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA,  Prefeito Municipal de Lucas 
do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são 
conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte 
Lei,

                                   Art. 1º- Autoriza o chefe do Poder Executivo a adquirir a título de 
doação gratuita os  seguintes imóveis para prolongamento de rua:

                                    I-  Lote 13-A, da Quadra 03, com área de 840,00m²(oitocentos e 
quarenta metros quadrados), para prolongamento da Rua das Begônias,  e  parte do Lote 
01,  da  Quadra  06,  com área  de  3.100,00m²(três  mil  e  cem metros  quadrados),  para 
prolongamento  da  Rua  das  Papoulas,  ambas  as  áreas  localizam-se  no  Loteamento 
Bandeirantes, neste município de Lucas do Rio Verde e de propriedade de Jose Francisco 
Dotto e Ivo Jose Dotto,  conforme termos de doação e memoriais descritivos anexos;

                                  II- Parte do Lote 2, do Setor 2, com área de 2.157,05m²(dois mil, 
cento  e  cinqüenta  e  sete  metros  e  cinco  centímetros  quadrados),  Loteamento 
Bandeirantes, neste município, para prolongamento da Rua das Papoulas, de propriedade 
da Izabete Maria Bombonato, conforme termo de doação e memorial descritivo   anexo;

                                  III- Parte do Lote 2, do Setor 2, com área de 1.240,54m²(um mil, 
duzentos e quarenta metros e cinqüenta e quatro centímetros quadrados), Loteamento 
Bandeirantes, neste município, para prolongamento da Rua das Papoulas, de propriedade 
da empresa Guimarães Agrícola Ltda, conforme termo de doação e memorial descritivo 
anexo.

                                 Art. 2°- Os imóveis descritos nos incisos I, II e III  do art. 1.°  serão 
adquiridos sem qualquer ônus ou encargos ao Município de Lucas do Rio Verde,  salvo 
as despesas decorrentes da transferência da titularidade do imóvel,  que  correrão por 
conta de dotação orçamentária própria.

                                 Art. 3°- Aprova o prolongamento da Rua das Begônias e Rua das 
Papoulas, do Loteamento Bandeirantes, conforme memoriais descritivos anexos. 

                                 Art. 4º- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                                 Art. 5° - Revogam-se  as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 30 de abril de 2003.

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
Prefeito Municipal
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