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r, E I NQ 49, 12 de Agosto de 1 949 

o P~efo1to Mun1cipal de Jund1a1, de ~cordo com o que de
cretou a câniBrl1 t-runic1pal em sessão de 10 de Agosto de 1 949, 
promulga a seguinte le1c 

Art .1Q - FiCh aprovada, em todos os sous termo ~, ri escri
tura de permuta, lavrada em 30 de abril de 1 946, nas notas do 
lC Tabel1ão,,11vro d~ notas ng 137 t ~e. 164 vG, entre part~s 
Bened1 to Dama s10 Cnetano FranÇ!:), Br04ueville ConstantiIw e li 
Prefcitln'f, llun~cil,al de JlUldial, eu.torlz<)~ es'U), pols, 11 (Lar 
em permuta t sem q'1l.alquor torna ou reIJos1~~('), U E>.roa dE} terre.. , 
no referida no nrtigo 2Q, rec€>hendo em b'oc;J :::! outro :'H"as: cies
cr1ta no ~rtlgo 3g. 

Art.2Q - Um terreno med1ndo 36 (trinta c seis) metros de 
frente pare a ave:n1da UM por c1nquenta ditos da frente ~Ot1 
funrloB, cons~ltuidos os lotes nOs. 235, ~ e 237, cltj b:'l1r-ro 
de Anhànga'oau, desta cidade de J'undl11i t dividindo de UL1 lado, 
coro a travessa. 6 ande faz esquina, por outro lodo com o lote 
n~ z3h e, pelos ~os com os lotes nQs lWS, 446 e 447, tudo 
de inteira conf'ormic3ade eom li ~lanta original nrquiV"dd.a. "M. 
pt€lfeitura t:JUn1c1pEl, terr~o esse havido anteriormente a v1-
ganc1a do Codl..&o CIVll. ÀreB- es~ que foi élVã1iada, em 'sua 
totalidade em (fJ 6 000,00 (seis mil cl'm..eiros). 

A Art.~Q - O terreno a ser recebido, de propriedade 6e Bens
dl to Dana s10 Caetano 'França. e BroqueV111e Constantino, tambem 
~va118do em Slt3 totalidade, em la 6 000,00 (~e1s mil cruzoiros) 
e o seguinte: 

- Terreno medindo 36 (trinta e seis) metros de frente para a 
avenida DOIS, por c1nquenta metros da frente aos fundos, cons 
tiluido pelos lotes nQs 224, 225 e 226, do bairro do Anhan~
bsu J ref'erido p dividindo de um lado, com a travessa QUATRO. 
onde :faz esq1..1l.n8, por outro ladol com o lote IlQ 223 8t pelos 
fundos, com O lote nO 182, tudo de inteiro acOl"do oom. n plan
ta original. 

Art.4g - Esta lei çntra em vigep- da da ta do sua publica ção t 
revogadas as d1spos1çoes em contrario. 

Prefeitura Municipal de J"und~!-; aos 12 d~ ,~gosto de ~_?hV _ 
" / / , ;f , ,', 
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Prefeito Municipal. 

Publicada na secretaría da ~fe~tur~~ aos ~ de A~osto de 19 
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