
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 N2.420/92 • 
"Autoriza o Execwtivo Municipal a adquirir, mediante d!/ 
aapropriação, bem imÓvel urbano • dá outras providências~ 

ANTONIO FERRARI, Prefeito de Nova Independência, Estado de São 

Paulo, no uso das atribuiçÕes legais, rAZ SABER que a câmara I 
Municipal de Nova Independência, aprova e ele sanciona e prom~ 
ga a seguinte lei: 

Artigo 12-fica a Prefeitura Municipal de Nova Independência, de conforml 
dada com o que dispÕe o Artigo 72, § 2111, da Lei Orgânica do M,!! 

nicipio, de 05.04.90, autorizado a adquirir, mediante desapro
priaçio, uma 'rea de 600 mt2 , situada dentro da ~raa urbana da 

... 
cidade de Nova Independencia, que consta pertencer a Moura An• 
drade S/A Pastoril e AgrÍcola, a começa com aa seguintes divi
sas e confrontaçÕes: •começa no marco 01 cravado à 20,00 mt.da 
Rua Oàavo Bilac, da{ segue à direita numa distância de 30,00 I 

lt " , t ' mt confrontando com o lote G ate o marco 02, da1 segue a es-
querda numa distância de 20,00 mt confrontando com o lote "H"/ 
atá o marco 03, da{ segue à esquerda numa distância de 30,00 I 
mt confrontando com o lota •E" até o marco 04, da{ segua à es
querda numa distância de 20,00 mt confrontando com a Av. Euri• 
co Soares Andrade até o marco inicial Ol~ irea da 20,00xJO,OO/ 
mt, lote •r•, da Quadra 47 1 sem benfeitorias. 
Parágrafo ~nico: A área descrita no •caput", do presente arti• 
go, foi declarada da Utilidade PÚblica, para fins de desepro-/ 
priação, pelo Decreto Executivo de n0.492/90, de 06.04.90. 

Artigo 22-As despesas necessárias pare a execução da presente lei, corr~ 
rão por conta da dotação propria e do orçamento financeiro vi

gente e suplementada aa necessário. 
Parágrafo unico: Para os fins previstos no presente artigo, f! 
ca estipulada a importância da ~-l.OOO.OOO,OO(Um Milhão de Cr~ 
zairos). 

Artigo 32·Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas/ 
as disposiçÕes em contrário. 

Nova 

Prefeito. 
Publicada na Secretaria Geral, da PM, na data supra, mediante 

a afixação na lfrtt:')de costume. 

LúÍÍ YAMAHIRA. \ 
Secretário-Geral: 
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