
PROJETO-DE-LEI  N
º 
1.903 /05 - DE 02 DE AGOSTO DE 2005. 

 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo a doar áreas de terras 

que menciona  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 autorizado a doar à Empresa Lopes e 

Guerra Plásticos Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.129.189/0001-01, as áreas 

de terras correspondentes aos lotes 01, 02, 03, 04, 05, e 06 da quadra 25 e lotes 

01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11 da quadra 26, situados no Setor Morada 

Nova, inclusive as áreas de 1.826,11m
2
 e 2.429,04m

2
 resultantes do fechamento 

das ruas Nagib Elias Zure e Ronaldo Vieira dos Santos, respectivamente. 

 

Art.2º - Fica também, em conseqüência, autorizado o fechamento das ruas Nagib 

Elias Zure, e Ronaldo Vieira dos Santos, no espaço compreendido entre a Rua 

Manoel Viola e Av. Mauricio dos Santos.     

 

Art.3º - A doação de que trata o Artigo 1º far-se-á com as cláusulas de 

inalienabilidade e obrigatoriedade de construção de benfeitorias próprias para o 

desenvolvimento do projeto de reciclagem de plásticos, fabricação de produtos 

derivados, reaproveitamento de matéria prima e outros.  

 

Art. 4º - Fica concedido o prazo improrrogável de 180 dias para cumprimento do 

que dispõe o parágrafo anterior, ou seja, total implantação e funcionamento da 

unidade industrial.  

 

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente doação serão de única e exclusiva 

responsabilidade da donatária.  

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a 

disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos dois dias do 

mês de agosto do ano dois mil e cinco (02/08/2005). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



 

JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.903, de 02 de agosto de 2005 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 

Na administração anterior, foi doada uma área de terras de 

propriedade do Município à Empresa Lopes e Guerra Plásticos Ltda., visando à 

instalação e funcionamento de usina de reciclagem de materiais plásticos. 

A doação foi autorizada pela Câmara Municipal, resultando na Lei nº 

2225/04 de 26 de abril de 2004. 

Ocorre, porém, que, decorridos os 180 (cento e oitenta) dias, prazo 

estabelecido pela Lei nº 2.225/04 para a instalação da usina, sem que essa se 

concretizasse, a área doada e já escriturada em nome da Empresa Lopes e Guerra 

foi reintegrada, por ordem judicial, ao patrimônio do Município. 

Como a instalação da empresa é de grande interesse para Goiatuba, 

pelos benefícios que proporcionará a nossa comunidade e como os interessados 

apresentaram justificativas aceitáveis, cuja cópia segue anexa, decidimos doar-

lhes outra área e, por essa razão, estamos encaminhando o presente Projeto à 

Câmara, ao qual se anexa também memorial descritivo da área que se pretende 

doar. 

Contamos com a aprovação do presente projeto e agradecemos.      

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


