
Arti;o lQ -

Prefeitura de Nova Independência 

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

NOVA INDEPENDÊNCIA - Est. S. Paulo - CEP 16.940 

; L E I N Q • 4 2 2/ 9 2 = 
"Revcga a Lei ~Q.419/92, de 08.05 .92, e altera a redaçio 
da Lei nQ.415/92, de 20.03.92." 

A\JTO~~ IC FERRARI, Prefsi to de ·~ova Ir dependência, Estaéo/ 

de São Paulo, usando das atribuiçÕes que lhe são conferi 

das pir lei, FAZ SABER Que a Simara Municipal de ~ova I~ 

depe~dância decreta e eu sancio~o e oromulgo a seguinte/ 
LEI: 
..... 
i l.Cô. revogada, em sua tótalidade, a Lei nQ.419/92, de 08 

de Maio de 1992. 

/' Artigo 2Q ... O artigo lQ da Lei nQ.415/92, de 20.03.92, passa a ter a 

seguinte redaç ão: 

nA rtigo lQ - Fica él Prefeitura de ~ova !:-;dependênc ia, a.:::, 
... , - I torizada a alie~ar a Sompa~hía E~ergetica de Sac Paulo,, 

pot DCAÇÃC , sam qualquer Ô~us ou despesa para essa, in-/ 

clusive as decorrentes escrituras, registras, taxas, im

postos a emolumentos o segui•te imÓvel, situado na cida

de de Nov a Independ ê:ocia, Distrito e r"unicipio do mesmo/ 
nome, Comarca de Andradi•a: Doação de uma área da 535,00 

m2 , sem be~feitorias, sita à Rua Santa Maria cort!gua a 

Rua Almirante Barroso. com as seguintes confrontaçÕes: / 

Começa no marco 01, cravado j unto ~s Ruas sa~ta Maria e 

Almirante Barroso, dai segua pela Almirante Sarr~so em / 
35,00 mts até o marco 02, da i à esquerda em 15, 00 mts / 

confrontando com o lata E até o marco 3, da i à esquerda/ 

em 35,00 mts confrontando com o lote E, em 15,00 mts e / 

lote A em 20 , 00 mts até o marco 04, dai a esquerda em / 
15,00 mts confrontando com a Rua Sa~ta Maria até o marco 

inicial Olu. Parte dos lates A e E da Quadra 10. 
Artigo 3Q • Est a lei entra e~ vigor n~ data de sua publicação, revo

gadas as disposiçÕes em contrário. 

~oua Indepen~;n cia, 22 de Junho de 1992. 

~~ ~, A\G;-u!Cl F~RRARI. 

/ Pr-efeito . 

Publicada 

diante a afixaç 
Geral. da PM, na data supra, me• 

de costume. 

Secretário-Gera •• 

~------------========·~~~==~======~~~ 


