
LEI MUNICIPAL N° 2.712/12 - DE 15 DE MARÇO DE 2012 
 

“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 cinco-C, da quadra número dezessete, situado nesta cidade, no 

Setor Serra Dourada, na Rua Manoel Amâncio de Oliveira, medindo dezesseis 

metros de frente confrontando com a Rua Manoel Amâncio de Oliveira, treze 

metros e setenta centímetros aos fundos confrontando com Sr. Gustavo Alves 

Oliveira, vinte e hum metros e trinta e quatro centímetros pela lateral direita 

confrontando com o lote número cinco-B, e pela lateral esquerda vinte e cinco 

metros e vinte e nove centímetros confrontando com o lote número quatro, 

perfazendo uma área total de trezentos e cinquenta e sete metros, cinquenta e 

quatro centímetros quadrados (357,54m²), inscrito na matrícula 19.151, no 

Cartório de Registro de Imóveis desta Cidade, imóvel este de propriedade do Sr. 

SILVIO ARANTES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado com Lunamar Marques 

Moreira Arantes, sob o regime da Comunhão Universal de Bens, na vigência da Lei 

6.515/77, ele advogado e ela do lar, residentes e domiciliados na Rua Minas Gerais, 

1.380, nesta cidade, portador do CPF 374.570.800-82 e da Cédula de Identidade nº 

1348257-SSP/GO, originando 02 (dois) lotes, assim descritos: 

   

I - “O lote de terras número 05-C (CINCO-C), da quadra número dezessete, 

situado nesta cidade, no Setor Serra Dourada, na Rua Manoel Amâncio de 

Oliveira, medindo dez metros e setenta centímetros de frente confrontando com a 

Rua Manoel Amâncio de Oliveira, seis metros e oitenta centímetros aos fundos 

confrontando com parte da área do Sr. Gustavo Alves Oliveira, vinte e um metros 

e trinta e quatro centímetros pela lateral direita confrontando com o lote número 

05-B (CINCO-B), vinte e cinco metros e vinte e nove centímetros pela lateral 

esquerda confrontando com o lote número 05-D (CINCO-D), perfazendo uma 

área total de cento e noventa e quatro metros e setenta e sete centímetros 

quadrados (194,77m²). 

 

II – O lote de terras número 05-D (CINCO-D), da quadra número dezessete, 

situado nesta cidade, no Setor Serra Dourada, na Rua Manoel Amâncio de 

Oliveira, medindo cinco metros e trinta centímetros de frente confrontando com a 

Rua Manoel Amâncio de Oliveira, seis metros e noventa centímetros aos fundos 

confrontando com parte da área do Sr. Gustavo Alves Oliveira, vinte e cinco 

metros e vinte e nove centímetros pela lateral direita confrontando com o lote 



número 05-C (CINCO-C) e vinte e cinco metros e vinte e nove centímetros pela 

lateral esquerda confrontando com o lote número quatro, perfazendo uma área 

total de cento e sessenta e dois metros e setenta e sete centímetros quadrados 

(162,77m²). 

  

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 3º - Revogam–se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIATUBA, Estado de Goiás, aos quinze dias 

do mês de março do ano dois mil e doze (15/03/2012). 

 

 

 

 

  

MARCELO VERCESI COELHO 

Prefeito Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

  

    

      


