
PROJETO DE LEI N
0 
1.819, DE 29 DE MARÇO DE 2.004. 

 

 

“Dispõe sobre doação de lote à Senhora Umínia Natalina 

Camilo 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 Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a doar para a 

Senhora Umínia Natalina Camilo, portadora de Cédula de Identidade nº 4219690 

e inscrita no CPF sob nº 001.861.161-36, o lote nº 19, da Quadra 07, localizado 

no Residencial Recreio dos Bandeirantes, com 392m
2
 de área e avaliado em 

R$800,00 (oitocentos reais). 

 

Art. 2º. As despesas de escrituração e quaisquer outras decorrentes da presente 

doação correrão por conta da donatária. 

 

Art. 3º.  O imóvel não poderá ser alienado por qualquer razão, obedecendo –se, 

apenas, a ordem de vocação hereditária, em casos de sucessão. 

 

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos vinte e nove dias do mês de março do ano dois mil e quatro 

(29/03/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.819/04 DE 29 DE MARÇO DE 2004 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

Esclarecemos a Vossas Excelências que o lote em questão já foi 

doado precariamente à Senhora Umínia Natalina Camilo que, por isso, há algum 

tempo, construiu, lá, muros de taipa, cercando o mesmo. 

Interessada em escriturá-lo, para posterior construção de pequena 

casa de moradia, encaminhou à Prefeitura requerimento acompanhado de certidão 

negativa de propriedade, iniciando se assim um processo ao qual se anexou 

memorial descritivo e laudo de avaliação. 

Comprovando-se que o processo obedeceu a todos os procedimentos 

legais, a Assessoria Jurídica desta Prefeitura emitiu parecer favorável à doação e 

escrituração do referido lote à interessada. 

Resta, pois, apenas a aprovação da Câmara para formalização do ato. 

Contamos com o apoio dos ilustres vereadores, para aprovação do 

projeto anexo de nº 1.819. 

 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                            PREFEITO MUNICIPAL 


