
LEI MUNICIPAL N° 2.725/12 – DE 21 DE JUNHO 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 hum, da quadra número dois, 

nesta cidade, à Rua João Vicente Rosa, na “Vila João Vicente”, medindo 

onze metros de frente, dezesseis metros de fundos, vinte e cinco metros 

pela direita e trinta metros pela esquerda, confrontando pela frente com a 

dita rua, aos fundos com o lote número dois, à direita com a Rua Guaporé, e 

à esquerda com o lote número dezoito”, de propriedade do Sr. ADEIR 

PEREIRA DA SILVA, registrado no Cartório de Registro de Imóvel desta 

Cidade, sob o nº de ordem R-4-4.849, na Ficha do Livro 2,  originando 02 

(dois) lotes, assim descritos: 

I - O lote de terras número um, da quadra 02, situado nesta cidade, na “Vila 

João Vicente”, na Rua João Vicente Rosa, possuindo um chanfro de 

07,07m, na confrontação com a Rua João Vicente Rosa e Rua Guaporé, 

medindo 12,00m de frente, confrontando com a Rua Guaporé, 17,00m aos 

fundos, confrontando com parte do lote nº 18, 16,00m pela lateral direita, 

confrontando com o lote nº 01-A e 11,00m pela lateral esquerda, 

confrontando com a Rua João Vicente Rosa, apresentando uma área total 

de 259,50m² (duzentos e cinquenta e nove metros e cinquenta centímetros 

quadrados).      



II - O lote de terras número um-A, da quadra 02, situado nesta cidade, na 

Vila João Vicente, na Rua Guaporé, medindo 13,00m de frente, na 

confrontação com a dita Rua, 13,00m aos fundos, confrontando com parte 

do lote 18, 16,00m pela lateral direita confrontando com parte do lote 02 e 

16,00m pela lateral esquerda, confrontando com o lote 01, apresentando 

uma área total de 208,00m² (duzentos e oito metros quadrados). 

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

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

GABINTE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e doze (21/06/2012). 

 

 

SABURO HAYASAKI 

Prefeito Municipal em Exercício 
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