
REVOGADA  

Estado de  Goias  
PREFEITURA MUNICIPAL DE (3OIATUBA 

Gabinete do Prefeito 

L E 1 N2  1.136/92 - DE 27 DE MARCO DE 1992 

"Dispoe sobre permuta com o Senhor Petronio de  Aquino"  

A Sara Municipal de Goiatuba, Estado de Gois, APROVOU 

e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:  

Art.  i2  - Fica o Chefe do Poder Executivo, na transação, represen- 

tando a Prefeitura Municipal de Goiatuba, autorizado a 

efetuar, com o Senhor PetrOnio de  Aquino,  permuta, nas 

seguintes condiçoes: 

I. 0 Senhor PetrOnio de  Aquino  transferira, para a  Pre  

feitura Municipal de Goiatuba, os lotes n2  13,14,15, 

16 e 17, da Quadra n2  05, os lotes N 2  01,02,03,04,05 

06, 07 e 08, da Quadra n2  02, os lotes n2  01,02,03 , 

04,05,06,07,03 e 09, da Quadra ne 01, os lotes n201, 

02,03 da Quadra n2  04, mais uma  area  remanescente da 

Quadra ne 05, com mais ou menos 3.975 m
2
, outra  area  

remanescente da Quadra ne 03, com mais ou menos 

3.394 m
2
, todos localizados no Setor Parque das Ca-

choeiras, ainda uma  area  remanescente desse loteamen 

to, com 34.157 m
2 
e, finalmente, uma erea de terras 

situada na esquina da Rua Corumbe com a Rua Pernambu  

co,  com  area de 548 m
2
. 

11. Em troca, a Prefeitura: 

a) -  dare,  ao Senhor Petronio de  Aquino,  quitagao - 

dos debitos de 1PTU,  at  o exercício de 1991 

e dos debitos relativos a asfalto construido  

at  31.12.91, em frente a lotes de sua proprie-

dade, localizados nesta cidade e ainda lhe  dare  

quitaçao dos debitos de IPTU, relativos a todos 

seus imeveis localizados em Goiatuba e referen-

tes ao exercício de 1992. 
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b) - se compromete em fazer abertura, encasca-

lhamento e meios-fios das ruas dos lotca-

mentos, em  areas  de propriedade do Senhor 

PetrOnio de  Aquino,  nesta cidade, um de-

les, entre a Rua Tocantins - Centro, Ave-

nida  Brasilia  - Setor Imperial e Avenida 

Presidente Vargas e, outro, entre as Ruas 

Piracanjuba o Corumba, ao lado do Parque 

das Cachoeiras. 

c) - se compromete ainda em isentar do IPTU, 

os loteamentos de que trata a letra "b", 

por dois anos, a contarem da data de pro-

mulgaçao da presente Lei.  

Art.  2e - Esta Lei entrara em vigor, na data de sua publicaçao,rc 

vogando-se as disposiçoes em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Goiatuba, aos vinte 

e sete (27) dias do  ms  de março de mil novecentos e no 

venta e dois (1992). 

AyAftbastiao Ails  

Prefeito  Municipal 
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