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Prefeitura da Estância Hidromineral de Aguas da Prata
"RAINHA DAS AGUAS"

ESTADO DE sÃO PAULO---
REGIna O' TíTULOS E DOCUMENTOS
Ruo Antonio ach':!-, C6 ~ São Joao da tloo Vldo. ~p.

Protooole O ti •• lcrutUlPadO sob O n.o

LEI NQl.150 DE 03 DE MAIO DE 1993.

"Autoriza o Munio{pio a receber por doa
ção onerosa, ~rea pública e d' outras
prOVidênCiaS" •

Hidr.omineral.
a seguintepromulgo

EDJALMA DE LIMA V./J,A,Prefeito Munici-
pal da Estância Hidromineral de Águas da Prata, Estado de 'são Paulo

.
no USO de suas atribuições legais que lhe são conferidas por lei

Faço saber que a Câmara Municipal da
de Águas da Prata, decretou e eu sanciono e _Estância• L E I:

~SONIA BETITO COUTO REIS
Resp/ exp/ Secretaria

EDJ./J,MADE LIMA V A
Prefe ito Municipal

• hcrivã Interina
ar 7: oro Padani • Escreyente Autorizado

do por AutenUcaçlo Cr$
'ELOS RBCOLHIOOS PI VERBA

Artigc 1. - Fica a Prefeitura do MUni-
c!piO autorizada a receber por doação onerosa uma faixa de terra co
640 m2 na Vila são Paulo, pertencente a Nelson B. Moraes e Ir.mãos.

Artigo 25' - O imóvel a ser doado inco!:
,

parará ao patrimônio do Munic:!pio e se destina ao aeeSBO da ponte _

que liga a Vila São Paulo ao Jardim Vila Rica.
Artigo 3. - Lavrado a Escritura PÚbli-

ca de doação o Munic!pio assumirá, com seus recursoa, as obras de /
pavimentação asfáltica, guias e sargetas, da mencionada faixa de _
terra Bem repasse aos doadores.

Artigo 4g - Esta Lei entra em vigor na
data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Prefei tu a Mu.nicipal da Estância Hidr.2.
mineral de Águas da Prata, aos três ias do mêe de maio de mil no~
centos e noventa e três.

,., '~, d. Prllt•._' /.,
Em teat." \

Cartório o Registro Civil e Anexos" Aguas da Prata .•

AUTENT1CAÇÀO

A P"'Jt e fotocópia foi cOllte:r1da com o or
tudo cor onne. Dou ft
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