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LEI No 874. DE 07 DE NOVEMBRO DE 2017.
(Altera denominação de Estrada Municipal do "Condominio Vale do Sol" para Rua Nadir
Vissoti e dá outras providencias).
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Estrada Municipal, constante no Projeto do "Condomínio Vale do Sol", para Rua Nadir
Vissoti, deste Município de Mira Estrela.
Parágrafo Único - A presente denominação da Rua visa atender a
solicitação da Associação de Moradores Residencial do Condominio "V ale do Sol".
Ali. 2°- As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de
dotações próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Município de Mira Estrela, 07 de Novembro de 2017.

UINIBORGES

Registrada e Publicada na Secretari da Prefeitura Municipal de Mira Estrela, na data supra
por afixação no lugar de costume e d conformidade com o Parágrafo 2°. do Artigo 50 da Lei
Orgânica do Município de Mira Estrela.
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