
 

PROJETO DE LEI Nº 2.019/07, DE 12 DE SETEMBRO DE 2.007 

 

       “Autoriza permuta de imóvel e dá outras providências” 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, ESTADO DE GOIÁS, APROVOU e 

eu, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte LEI: 

 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, sob permuta, a seguinte área 

pública: 

 

a) Uma área de terras, designada pelas quadras números setenta e seis e setenta e sete, 

situada nesta cidade, no Loteamento denominado Setor Bananeiras, com as seguintes 

medidas e confrontações: cento e oitenta e seis metros e setenta e nove centímetros de 

frente na confrontação com a Avenida Francisco Dias dos Santos, cento e setenta e 

sete metros e setenta e nove centímetros aos fundos na confrontação com Walter 

David de Moura ou  seus sucessores, sessenta e seis metros e trinta e um centímetros 

mais quatro metros e setenta e seis centímetros pela lateral direita na confrontação com 

a rua Juscelino Kubistchek, e cem metros e quarenta e nove centímetros pela lateral 

esquerda na confrontação com a Avenida Wander de Souza; com os cantos quebrados 

medindo à direita cinco metros e trinta centímetros, à esquerda seis metros e onze 

centímetros;  apresentando a área total de 16.654,05 metros quadrado (dezesseis mil, 

seiscentos e cinqüenta e quatro metros e cinco centímetros quadrados).  

 

Art. 2º - O município deverá receber, como permuta, pela alienação do imóvel acima, 

a seguinte área, todas de propriedade de Ricardo Gobato e sua mulher Sônia Maria 

Pereira Gobato.: 

 

a) Uma área de 51.455,84 metros quadrados (cinqüenta e sete mil, novecentos e 

noventa  e sete metros e onze centímetros quadrados), dentro das seguintes divisas e 

confrontações: “Começa no ponto Sete, à margem da Avenida Wander de Souza e 

segue com o rumo de 05º35’50” SW em trezentos e vinte e dois metros, sessenta e três 

centímetros, confrontando com a Prefeitura Municipal, até o ponto Oito, deste segue 

com o rumo de 76º44’50” NW e distância de seiscentos e sessenta metros, vinte e trêis 

centímetros, com a mesma confrontação anterior até o ponto um; daí, segue com o 

rumo de 44º48’10” NE em trinta e seis metros, confrontando com o Setor Casego, até 

o ponto Dois, deste segue margeando a Avenida José Ferreira de Santana, com os 

rumos e distâncias: 88º07’14” SE em trezentos e quarenta e seis metros e setenta e um 

centímetros; 87º02’47” SE em cinqüenta  e  quatro  metros,  noventa e três 

centímetros; 78º19”16” SE em oitenta e quatro metros, oito centímetros; 63º56’57” SE 

em cento e quarenta metros, sessenta e três centímetros, passando pelos pontos Doze, 

Onze e Dez, até o ponto Nove; daí, segue com o rumo de 17º47’28” NE em duzentos e 

trinta e dois metros, quarenta e seis centímetros,  

 



 

margeando a Avenida Wander de Souza, até o ponto Sete, onde iniciou esta 

descrição”.  

 

Art. 3º - O Chefe do Poder Executivo designará uma comissão, composta de 05 

(cinco) membros, para avaliar os imóveis, objeto da permuta. 

 

Art. 4º - Caso a avaliação não seja em valor equivalente, a parte que tiver menor 

avaliação deverá pagar a diferença à outra. 

 

Art. 5º - Para cobertura despesas provenientes desta lei, poderá ser aberto créditos 

adicionais, especiais ou suplementares, nos valores e classificações necessários, nos 

moldes da Lei Federal 4.320/64, bem como fazer sua inclusão no PPA e na LDO. 

 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos doze dias, do 

mês de setembro do ano dois mil e sete (12/09/2007). 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSAGEM JUSTIFICATIVA 


