
PROJETO DE LEI N 1.329/99, de 17 de fevereiro de 1999. 

 

 

          “ Dispõe sobre doação de lote a Milton                                                         

     Gonçalves    Ferreira    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, fica o Chefe do Poder 

Executivo Municipal autorizado a doar o lote abaixo 

caracterizado, para pessoas e os fins definidos. 

 

 

Art. 2         -         O lote a ser doado ao Sr. Milton Gonçalves 

Ferreira, para construção de uma Usina de Beneficiamento de 

Arroz ( Arrozeira) é o Lote de terras numero 02 (dois), da quadra 

numero 10-A (dez –a), à Rua Nilo, no Setor Aeroporto, nas 

seguintes medidas e confrontações: Pela frente, 20 (vinte) metros, 

confrontando com a Rua Rio Nilo, aos fundos 20 ( vinte) metros, 

confrontando com o lote n° 03 (três), lateral direita 40 (quarenta) 

metros confrontado com o lote n° 01 (um), e lateral esquerda 40 

(quarenta) metros confrontando com o lote n° 03 (três),  

perfazendo uma  área total de 800,00 m² (oitocentos metros  

quadrados). 

 

 

Art. 3       -     As despesas com escrituração e outras provenientes 

da presente doação correrão por conta do donatário, devendo 

constar na  escritura  que  o  prazo  para    edificação   da Usina de  



Beneficiamento de Arroz é de 180, (cento e oitenta dias), 

contados da publicação desta. Esgotado o prazo, sem providências 

do donatário, o imóvel retorna ao patrimônio do Município sem 

qualquer ônus ou medidas judiciais ou extra a serem tomadas pela 

municipalidade. 

 

Art. 4    -    O imóvel não poderá ser alienado a qualquer título, 

pelo prazo de cinco anos. Obedecendo-se, apenas, a ordem de 

vocação hereditária em caso de morte do donatário.  

        

Art. 5 -  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, 

Estado de Goiás, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de um 

mil novecentos e  noventa e nove (23/02/1999). 

 

 
                                  

 

Hermes Traldi Neto 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Ilustres Vereadores. 

 

 

O presente projeto de lei encontra suas justificativas no 

próprio desenvolvimento social e econômico de nossa 

Cidade. A construção de mais uma Usina de Beneficiamento 

de Arroz, abre novas frentes de trabalho, gerando novos 

recursos através de impostos diretos e indiretos que o 

empreendimento vai gerar. 

 

Contando com a sempre valiosa atenção de Vossas 

Excelências e, por ser de interesse público, esperamos a 

aprovação do presente projeto de lei. 

 

Renovamos nossos protestos de elevada estima e 

consideração. 

 

                      Atenciosamente. 

 

 

 

 

Hermes Traldi Neto. 

                   Prefeito Municipal. 

 


