
PROJETO DE LEI Nº 1.501/00, de 12 de setembro de 2000. 
 

“ Dispõe sobre revogação da Lei Municipal nº ...... e doação de 

lote  e  dá  outras providências” 

 

                         A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1° - Por força da presente lei, revogada a Lei Municipal nº 

 

Art. 2º - fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar  

 

Art. 3° - As despesas com escrituração e outras provenientes da presente doação 

correrão por conta do donatário. 

 

Art. 4° -  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 doze dias do mês de setembro do ano dois mil (12/09/2000). 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Ilustres Vereadores: 

 

 

A empresa anteriormente denominada 100 Juízo Indústria e 

Comércio Ltda,  beneficiada pela doação de imóvel para edificação de sua sede, 

foi extinta. Nova empresa foi registrada em setembro de 1999, com a 

denominação CEM JUÍZO ACESSÓRIOS DA MODA LTDA,  inscrita no 

Cadastro  Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,  sob o nº 03.491.962/0001-89. 

O imóvel doado pela municipalidade, não pode ser considerado como 

parte integrante do patrimônio da empresa, face a denominação anterior. Como 

consta o impedimento de transferência, somente mediante nova lei, o referido lote 

poderá ser agora registrado em nome da nova empresa. 

Todas as condições estampadas na Lei anterior, permanecem no 

presente projeto. 

A empresa beneficiada carece da documentação que lhe confira a 

propriedade, para a participação efetiva em financiamento junto à instituições de 

créditos, para ampliação e melhoria na prestação de serviços. 

Assim, visando favorecer o pleno funcionamento da CEM JUÍZO 

ACESSÓRIOS DA MODA LTDA, contamos  com a aprovação do presente 

Projeto/Lei, observado o prazo sem impedimento legal, momento em que 

apresentamos renovados votos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


