
AUTÓGRAFO DE LEI Nº 2.766/2010 – DE 14 DE JUNHO DE 2010 
 

“Dispõe sobre  autorização  para  doar  os 

lotes  que menciona, e dá outras providências” 

 
  

 A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei.  

Art.1º  -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do art. 20, V, 

última parte, da Lei Orgânica deste Município, a doar ao Sr. VALDECY 

TOMAZ DE AQUINO, brasileiro, separado judicialmente, produtor rural, 

portador da cédula de identidade nº 13.978.429 e do CPF nº 

260.197.286-68, os seguintes lotes de propriedade deste Município: 

  I – “O lote de terras número dois, da quadra número hum, situado nesta 

cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, na Rua Rio Nilo, 

medindo vinte e sete metros e noventa e dois centímetros de frente na 

confrontação com a Rua Rio Nilo, vinte e nove metros e quarenta e oito 

centímetros aos fundos na confrontação com  os lotes números cinco, 

seis e sete, oitenta e quatro metros e vinte dois centímetros pela direita 

na confrontação com o lote número três e com Vercesi Ltda, e oitenta e 

quatro metros e trinta e nove centímetros pela esquerda na 

confrontação com o lote número hum; Apresentando a área total de 

dois mil, quatrocentos e dezessete metros e setenta e dois centímetros 

quadrados”, registrado no Livro 02, de Registro Geral, na matrícula 

número 16.741, no Cartório de Registro de Imóveis, desta cidade. 

II - “O lote de terras número três, da quadra número hum, situado nesta 

cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, com frente para o Setor 

Aeroporto, medindo quarenta e três metros de frente na confrontação 

com o Setor Aeroporto, quarenta e três metros aos fundos na 

confrontação com  o lote número dois,  cinqüenta metros pela direita na 

confrontação com os lotes números sete, oito e nove,  e cinquenta 

metros pela esquerda na confrontação com Vercesi Ltda; 



Apresentando a área total de dois mil, cento e cinqüenta metros e 

dezesseis centímetros quadrados”, registrado no Livro 02, de Registro 

Geral, na matrícula número 16.742, no Cartório de Registro de Imóveis, 

desta cidade. 

III - “O lote de terras número cinco, da quadra número hum, situado 

nesta cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, na Avenida 

Jerônimo Salatiel, medindo dezessete metros de frente na 

confrontação com a Avenida Jerônimo Salatiel, dezessete metros aos 

fundos na confrontação com  os lotes números hum e dois,  noventa e 

oito metros e vinte e cinco centímetros pela direita na confrontação 

com o lote número quatro, e noventa e oito metros e hum centímetro  

pela esquerda na confrontação com o lote número seis; Apresentando 

a área total de hum mil,  seiscentos e sessenta e oito metros e quinze 

centímetros quadrados”, registrado no Livro 02, de Registro Geral, na 

matrícula número 16.744, no Cartório de Registro de Imóveis, desta 

cidade. 

IV - “O lote de terras número seis, da quadra número hum, situado 

nesta cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, na Avenida 

Jerônimo Salatiel, medindo dezessete metros de frente na 

confrontação com a Avenida Jerônimo Salatiel, dezessete metros aos 

fundos na confrontação com  o lote número dois,  noventa e oito metros 

e hum centímetro pela direita na confrontação com o lote número cinco, 

e noventa e sete metros e setenta e sete centímetros  pela esquerda 

na confrontação com o lote número sete; Apresentando a área total de 

hum mil,  seiscentos e sessenta e quatro metros e sete centímetros 

quadrados”, registrado no Livro 02, de Registro Geral, na matrícula 

número 16.745, no Cartório de Registro de Imóveis, desta cidade. 

V - “O lote de terras número sete, da quadra número hum, situado 

nesta cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, na Avenida 

Jerônimo Salatiel, medindo dezessete metros de frente na 

confrontação com a Avenida Jerônimo Salatiel, dezessete metros aos 



fundos na confrontação com  os lotes números dois e treis,  noventa e 

sete metros e setenta e sete centímetros pela direita na confrontação 

com o lote número seis, e noventa e sete metros e cinqüenta e sete 

centímetros pela esquerda na confrontação com o lote número oito; 

Apresentando a área total de hum mil,  seiscentos e sessenta metros 

quadrados”, registrado no Livro 02, de Registro Geral, na matrícula 

número 16.746, no Cartório de Registro de Imóveis, desta cidade. 

VI - “O lote de terras número oito, da quadra número hum, situado 

nesta cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, na Avenida 

Jerônimo Salatiel, medindo dezessete metros de frente na 

confrontação com a Avenida Jerônimo Salatiel, dezessete metros aos 

fundos na confrontação com  o lote número treis,  noventa e sete 

metros e cinquenta e sete centímetros pela direita na confrontação com 

o lote número sete, e noventa e sete metros e vinte e nove centímetros 

pela esquerda na confrontação com o lote número nove; Apresentando 

a área total de hum mil,  seiscentos e cinqüenta e cinco metros e 

noventa  e dois centímetros quadrados”, registrado no Livro 02, de 

Registro Geral, na matrícula número 16.747, no Cartório de Registro de 

Imóveis, desta cidade. 

VII - “O lote de terras número nove, da quadra número hum, situado 

nesta cidade, no “Distrito Industrial Setor Aeroporto”, na Avenida 

Jerônimo Salatiel, medindo vinte metros de frente na confrontação com 

a Avenida Jerônimo Salatiel, dezenove metros e oito centímetros aos 

fundos na confrontação com  o lote número treis,  noventa e sete 

metros e vinte e nove centímetros pela direita na confrontação com o 

lote número oito, e noventa e sete metros pela esquerda na 

confrontação com o lote número dez com o Setor Aeroporto e com a 

Rua rio Danubio; Apresentando a área total de hum mil,  oitocentos e 

noventa e oito metros e quarenta e treis centímetros quadrados”, 

registrado no Livro 02, de Registro Geral, na matrícula número 16.748, 

no Cartório de Registro de Imóveis, desta cidade. 



Parágrafo Único - Os lotes descritos neste artigo foram previamente 

avaliados pela Comissão Tríplice de Avaliação desta Prefeitura, 

nomeada pelo Decreto 10.526/10, de 04 de janeiro de 2010, pelo valor 

de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada um. 

Art. 2º - Os lotes objeto desta doação serão destinados exclusivamente à 

edificação de um barracão para armazenagem de soja e outros 

produtos agrícolas. 

Art. 3º -  Fica concedido o prazo de dois anos após a publicação desta Lei para 

que o senhor Valdecy Tomaz de Aquino edifique toda a obra 

mencionada no artigo anterior, sob pena dos imóveis retornarem para o 

patrimônio da municipalidade, independentemente  de interpelação 

judicial ou extra-judicial, inclusive com toda e qualquer construção que 

neles tenha iniciado, sem a necessidade de qualquer tipo de 

indenização. 

Art. 4º - As despesas decorrentes da escrituração e outras provenientes da 

presente doação correrão por conta do donatário. 

Art. 5º -  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 6º -  Revogam-se as disposições em contrário. 

    Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de 

Goiás, aos (14) quatorze dias do mês de junho do ano dois mil e dez (2010).  

 

 

 

 

Fernando Carlos de Vasconcelos 
Presidente 
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