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"Que Autoriza o Mll'l ICIPIO OE NOVA INOEPEND~CIA 

a adquirir bem im~vel urbano e d~ outras provi
dências ... 

JOSÉ r.N Trn lO OE L !MA, Prefeito de Nova Independência, E atado 
de São Paulo, usando das atribuiçÕes que lhe são conferidas/ 
por lei, rAZ SABER que a Câmara f!illunicipal de Nova Independê!!, 
cia aprova e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

,~ Artigo 19- rica o Mun icipio de Nova Independência autorizado a adquirir, 
de conformidade com o que dispÕe o artigo 72 e parágrafos, / 
da Lei O rgân íca do Mun icip i o de Nova Independência, uma área 
urbano de 600{seiscentos) metros quadrados, medindo 20(vinte) 
metros de frente por JO(trinta} metros da frente aos fundos, 
da Quadra n2.38(trinta e oito}, lote "L", frente para a Rua/ 
Benjamin Constant equina com a Rua Osvaldo Cruz, do lado im• 
par, com as seguintes divisas e confrontaçÕes: "Pela frente/ 
com a Rua Benjamin Constant, de um lado com a Rua Osvaldo / 
Cruz, do outro lado com o lote "K" e pelos fundos com o lote 
"I", não contendo benfeitorias, da propriedade do Sr. Sebas
tião Milanin, RG.l9.79B.460-SP, CPf.475.059.158-00, e s/ es
posa, Matricula nQ.l4.150/0l do Cartório do Registro de ImÓ
veis de Andradina. 

-

Artigo 2Q- As despesas necessárias para a execução da presente lei cor
rerão por conta de dotação prÓpria do orçamento financeiro / 
vigente e suplementada se necess~rio. 
Parágrafo Único: Para os fins previstos neste artigo, fica I 
estipulada a importância de "-3o.ooo.ooo,oo(Trinta 8ilhÕes I 
de Cruzeiros), conforme Laudo de Avaliação, parte integrante 
da presente lei. 

Artigo 32- Esta lei entra em 
aa disposiçÕes em 

vigor na data da sua publicação, revogadas 
, 

contrario. 

Nova Independência, 

Josl A 
Publicada Na 
• afixação no ;;::::' =---<:..<.--~........_ __ _... 

da 1993. 

na data supra, mediante 

LUIZ YAMAHIRA•Secretario G ral. 


