
PROJETO DE LEI N
0 
1.838/04, DE 30 DE ABRIL DE 2.004. 

 

 

“Dispõe sobre doação de lote de terras à empresaria Darly 

Marques Arantes 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 à pessoa 

jurídica Darly Marques Arantes, inscrita no CNPJ sob o nº 02.212.401/0001-30 e 

com inscrição estadual nº 10.297.960-0, o lote de terras nº 148, da Quadra E, no 

Setor Oeste, com área de 980,00m
2
 e com frente para a Rua Almirante Barroso, 

destinado única e exclusivamente à construção de sede própria de fábrica de 

roupas e produtos similares. 

 

Art. 2º. Fica estabelecido o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a construção 

e, decorrido esse prazo, sem que a mesma tenha sido realizada, retornará o imóvel 

ao patrimônio do Município, independente de notificação e ação judicial. 

 

Art. 3º.  As despesas com escrituração e outras decorrentes da presente doação 

correrão por conta da donatária. 

 

Art. 4º - O imóvel não poderá ser alienado por qualquer título, obedecendo-se  

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

 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos trinta dias do mês de abril do ano dois mil e quatro (30/04/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.838/04 DE 30 DE ABRIL DE 2004 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

Esclarecemos a Vossas Excelências que Darly Marques Arantes é 

proprietária de um comércio varejista de roupas, calçados, jóias e indústria de 

roupas. 

Entre especialistas em corte de roupas, costureiras, auxiliares, 

bordadeiras, vendedores e funcionários de escritório, gera vários empregos que 

são importantes a nossa comunidade. 

A empresa existe desde 1.997, inscrita no CNPJ sob o nº 

02.212.401/0001-30 e com inscrição estadual nº10.297.960-0, funcionando em 

pequena área na Rua Oséas Borges Guimarães, Quadra 12, Lote 4, no Setor Buriti 

Parque. 

A proprietária pretende ampliar sua área de fabricação e 

comercialização, abrir filiais e produzir peças que ainda não constam em seu 

catálogo. 

Para isso tem necessidade de construir em uma área maior, tendo 

juntado ao processo planta baixa da futura construção e solicita desta Prefeitura 

doação de um terreno para sua realização. 

Como, legalmente, a Prefeitura pode fazer doações de imóveis 

desafetados de uso público, para incentivar construções de interesse coletivo, 

analisado o processo, concluímos que a ampliação e estabelecimento da empresa 

em sede própria, gerará mais empregos diretos e indiretos e assim decidimos 

atender ao pedido da solicitante, porém para isso necessitamos obrigatoriamente 

do apoio dos senhores vereadores, pois a doação depende de Lei Municipal.  

Esclarecemos que a empresa, por sua própria natureza, não causa 

qualquer dano ao meio ambiente. 

Cantamos com a aprovação do presente projeto. 

 

              

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                            PREFEITO MUNICIPAL 


