
 LEI MUNICIPAL Nº 2.653/11 – de 23 de março de 2011 
 

 

“Dispõe sobre autorização para desmembrar o lote 

que menciona, e dá outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVOU e eu, 

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado, nos termos do art. 7º da Lei 

Municipal 2.561, de 29 de outubro de 2009, a aprovar o desmembramento do Lote 

de terras número treze, da quadra número dois, situado nesta cidade, no 

Loteamento denominado  Residencial Gobato, na esquina da Rua Acre com a 

Rua Antônio Bonifácio Correa, medindo doze metros de frente, na confrontação 

com a Rua Acre; dezessete metros aos fundos, na confrontação com o lote 

número doze; vinte metros pela lateral direita, na confrontação com o lote 

número quatorze; e quinze metros pela lateral esquerda, na confrontação com a 

Rua Antônio Bonifácio Correa; Com um canto quebrado medindo sete metros e 

sete centímetros; Apresentando a área total de trezentos e vinte e sete  metros e 

cinquenta centímetros quadros,  de propriedade da Sra. MARIA LUISA 

BARBOSA SALES MARTINS, brasileira, casada sob o regime da Comunhão 

Parcial de Bens, com Gilmar Martins Ribeiro Sales, do lar, residente e domiciliada 

nesta cidade, na Rua Xingu, nº 364, portadora do CPF nº 774.497.461-15 e da 

Cédula de Identidade número 1.238.732-SSP-GO, devidamente registrado no 

Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, sob o nº de ordem  R-4-12.241, na 

ficha do livro 02, originando 02 (dois) lotes, assim descritos:  

 

 

I – “O lote terras número treze, da quadra dois, situado nesta cidade, no Setor 

Residencial Gobato, situado na esquina da Rua Acre com Rua Antônio Bonifácio 

Correa, medindo 07,07m de  chanfro na confrontação com a Rua Acre e Rua Antônio 

Bonifácio Correa; 05,00 m de frente, na confrontação com a Rua Antônio Bonifácio 

Correa, 10,00m aos fundos, na confrontação com parte do lote nº 14; 12,00m pela 

lateral direita, na confrontação com a Rua Acre e 17,00m pela lateral esquerda, na 

confrontação com o lote nº 13-A, apresentado a área total de 157,50m² (cento e 

cinquenta e sete metros e cinquenta centímetros quadrados). 

 

  

II – O lote de terras número treze-A, da quadra  dois, situado nesta cidade, no 

Setor Residencial Gobato, na Rua Antônio Bonifácio Correa, medindo 10,00m de 

frente, confrontando com dita rua; 10,00 m aos fundos, na confrontação com o lote 



número 14; 17,00m pela lateral direita na  confrontação com o lote nº 13; 17,00m 

pela lateral esquerda na confrontação com parte do lote 12, apresentando uma área 

total de 170m² (cento e setenta metros quadrados). 

 

 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos vinte e três dias do mês de março do ano dois mil e onze (23/03/2011). 

 

 

 

 

 

 

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
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