
PROJETO-DE-LEI  N
º 
1.905/05 – DE 29 DE AGOSTO DE 2005. 

 
“Prorroga prazo estabelecido no Art. 2º da Lei nº 2.230/04 e dá 

outras providências” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu,  

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- Fica prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de 

publicação da presente Lei, o prazo concedido, no artigo 2º, da Lei Municipal nº 

2.230/04, de maio de 2004, à empresária Darly Marques Arantes, para construção de 

sede própria de fábrica de roupas e produtos similares, no lote de terras nº 148, da 

Quadra E, situado no setor Oeste, lote esse que foi doado à citada empresária pela 

mesma Lei. 

 

Art. 2º- Decorrido o prazo, ora prorrogado, sem que a construção tenha sido realizada, 

retornará o imóvel ao patrimônio do Município, independente de notificação e ação 

judicial. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos vinte e nove dias 

do mês de agosto do ano dois mil e cinco (29/08/2005). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.905/05, de 29 de agosto de 2005 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 

A Administração anterior solicitou autorização legislativa para 

doar à empresária Darly Marques Arantes uma área de terras, correspondente ao 

lote 148, da Quadra E, no Setor Oeste, com área total de 980,00m
2 
e com frente na 

Rua Almirante Barroso, onde a citada empresária pretendia construir sede própria 

de fábrica de roupas e produtos similares. 

 O projeto enviado à Câmara resultou na Lei Municipal nº 

2.230/04 em cujo artigo 2º se estabelecia que a fábrica deveria ser construída num 

prazo de 180 (cento e oitenta dias) e, não o fazendo, nesse prazo, retornaria o 

imóvel ao patrimônio do Município.  

Por razões alheias à vontade da empresária a fábrica não foi 

construída no prazo legal e a mesma, agora, solicita prorrogação do prazo 

definido na Lei nº 2.230/04. 

Analisando o projeto de construção e seu alcance social, 

principalmente, tendo-se em vista a oferta de empregos, julgamos por bem 

atendê-la e contamos com o apoio dos vereadores para aprovação do presente 

projeto, apoio que antecipadamente agradecemos. 

   

 

 

 

                      Marcelo Vercesi Coelho 
PREFEITO MUNICIPAL 


