
Prefeitura de Nova Independência 

Rua Santa Maria, 500- Fones (0187) 44-1107 e 44-1123 

NOVA INDEPEND~NCIA - Est. S. Paulo - CEP 16.940 

• L E I N2.4l9/92 a 

"Altera a redaçãc da Lei n2.415/92, da 20. 
03 .. 92." 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de Nova Independência, Estado/ 
de são Paulo, usando das atribuiçÕes qua lhe são conferi
das por lei, fAZ SABER que a Câmara Municipal DECRETA e 
eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 

Artigo 12- O artigo 12 da Lei n2.4l5/92, de 20.03.92, paesa a ter a 
seguinte redaçãc: 
Artigo 1n - fica a Prefeitura de Nova Independência, auto -
rizada a aliena~ à Companhia Energética de São Paulo, por 
OOAÇ~o, sem qualquer ânus ou despesa para assa, inclusiva 
as decorrentes escrituras, registres, taxas, impostos • / 
emolumentos, o seguinte imÓvel, situado na cidade de Nova 
Independência, Distrito e Município do ~esmo nome, Comar-

d O - , o 2 ca a Andradina: oaçao de uma area de terras de 6 O mt • 
dentro das seguintes medidas a conr~ontaçÕas:"Começa no / 
marco 01 cravado à 20,00 mt da Rua Olavo Bilac, da! segue 
à direita numa distância da 30,00 mt confrontando com o 
lote "G" até o marco 02, da{ segue à ••querda numa dista~ 
cia de 20,00 mt confrontando com o lote •H" até o marco I 
03, da! segue à esquerda numa distância da 30,00 mt eon-/ 
rrontando com o lote "E" atá o marco 04, da{ segue à as•/ 
querda numa distância da 20,00 mt confrontando com a Av./ 
Eurico Soaras Andrade até o marco inicial 01. ~rea da / 
20,00 x 30,00 mt. lota "f", da Quadra 47, sem benfaitori-
as .. " 

Artigo 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ravog~ - , das as disposiçees em contrario. 

Publicada na 
anta a afixação n 

da PM, na data supra, med1 
»V~~, de costume. 

-:? , 
LUIZ YAMAHIRA-Secreta~o-Garal. 
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