
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE LEI N.º 1.327/99  - de 17 de fevereiro de 1999. 

 
             

“Autoriza permuta de terras entre o Senhor Ivani 

Martins de Brito e sua mulher Ilza Helena de Araujo 

Brito e a Prefeitura Municipal, com indenização por 

benfeitorias.” 

 

 

 

            A CÂMARA MUNICIPAL DE  GOIATUBA,  Estado de Goiás, 

APROVOU e  eu  Prefeito Municipal, SANCIONO  a   seguinte lei: 

 

 

            Art. 1
º
 -  Fica o Prefeito Municipal autorizado a permutar áreas de 

terras de propriedade da Prefeitura Municipal com  outra área de terras 

pertencente ao casal, Ivani Martins de Brito e sua mulher Ilza Helena de 

Araujo Brito, situada no Lote 26, da Quadra E, com uma casa de taipa, 

declarado de Utilidade Pública pela Municipalidade, através do Decreto 

5.551 de 19 de agosto de 1997, com o Lote n. 11 da Quadra Q – LN, no 

Setor Oeste. O referido Lote 11 da Quadra Q-LN, mede (12,70), doze 

metros e setenta centímetros, confrontando com a rua Orozimbo Alves 

Moreira, e aos fundos (12,70), doze metros confrontando com o Lote n.12, 

pela lateral direita,(25) vinte e cinco metros confrontando com a rua 6-

A,(Seis-A), e pela lateral esquerda,(25), vinte e cinco metros confrontando 

com o Lote n. 10, totalizando uma área de 317,50 (trezentos e dezessete 

metros e cinqüenta centímetros quadrados). 



 

Art. 2
º  

 -  A área de propriedade do casal permutante, por possuir 

benfeitorias avaliadas em 27 de agosto de 1998, por Comissão Tríplice, no 

valor de R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos reais), será indenizada pelo 

valor de R$ 3.400,00 (Três mil e quatrocentos reais). 

 

Art.3
º
      -     De responsabilidade do casal permutante, existe um 

débito junto ao Município de Goiatuba no valor de R$ 103,76 (Cento e três 

reais e setenta e seis centavos). Fica, através da presente lei,  autorizada  a 

permuta, a indenização como, também, a compensação do crédito 

tributário, reduzindo a indenização a ser paga pela benfeitorias existentes  

no imóvel para o valor final de R$ 3.296,24(Três mil, duzentos e noventa e 

seis reais e vinte e quatro centavos). 

 

     Art. 4
º
   -  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 17 (dezessete) dias do mês de fevereiro de hum mil 

novecentos e noventa e nove(1999). 

 

 

 

                Hermes Traldi Neto. 

              Prefeito Municipal. 


