
ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ADM 2001/2004 
 
LEI Nº   082 /2002                                                           DE 17 DE DEZEMBRO DE 2002. 

 
“DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO DO USO COMUM DO 

POVO E MUDA DESTINAÇÃO DE IMÓVEL NO SETOR 
POUSADA DAS NASCENTES E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  

 
       A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 
 

Art. 1º – Fica desafetada do uso comum do povo, mudada à destinação e 
transformada em área patrimonial do Município, a área identificada como Praça Presidente  
JK,  situada no Setor Pousada das Nascentes, Quadra 30 (trinta), medindo 109,00 (cento e 

nove) metros de frente; 109,00 (cento e nove) metros de fundos; 53,00 (cinqüenta e três) 
metros do lado direito; 53,00 (cinqüenta e três) metros do lado esquerdo; 4,95 (quatro 

metros e noventa e cinco centímetros) de chanfros, perfazendo o total de 6.515,50 m2 (seis 
mil quinhentos e quinze metros e cinqüenta centímetros quadrado), ficando a área da quadra 
11 (onze) do mesmo loteamento, específica para a construção da referida praça em 

substituição a quadra 30 (trinta). 
 

Art. 2º – As medidas adotadas nesta lei visam à edificação de Escola 
Municipal e um Centro de Múltiplo Uso. 

 

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás, aos  17 (dezessete) dias do mês de dezembro de  2002. 

 

 

 
 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 
 



 

ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ADM 2001/2004 

 

 
 

RAZÕES  
 

 

            Senhor Presidente,  

 
 
 

            Tenho a grata satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei solicitando 
autorização legislativa para desafetação de área, para que o município possa edificar em 

local mais adequado e de conformidade com a realidade de hoje. 
 
            Como é do conhecimento de Vossas Excelências a nossa cidade vem crescendo 

muito nos últimos dois anos, e o Loteamento feito a mais de dez anos reservou áreas para a 
Prefeitura e áreas  para Praças pensando em um desenvolvimento naquela época, como 
somente agora depois de se tornar Município é que Lagoa Santa despertou para o 

crescimento mais acelerado, portanto devemos observar melhor este Loteamento que 
reservou e destinou áreas, mudando a sua destinação  para melhor atender a nossa 

necessidade e posicionar  geograficamente dentro da cidade os prédios públicos de acordo 
com a nossa realidade. 
 

              O Poder Executivo, como sempre se coloca à disposição dos ilustres Vereadores 
para prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados, seja a que título for. 

 
               Atenciosamente, 
 

 
 

 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 
 

 
 



 

ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ADM 2001/2004 
 
PROJETO DE LEI Nº       /2002                                           DE 30 DE OUTUBRO DE 2002. 

 
“DISPÕE SOBRE DESAFETAÇÃO DO USO COMUM DO 
POVO E MUDA DESTINAÇÃO DE IMÓVEL NO SETOR 

POUSADA DAS NASCENTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 
       A CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás, aprova, 
e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei: 

 
Art. 1º – Fica desafetada do uso comum do povo, mudada à destinação e 

transformada em área patrimonial do Município, a área identificada como Praça Presidente  
Tancredo Neves,  situada no setor Pousada das Nascentes, Quadra 59 (cinqüenta e nove), 
medindo 83,82 m (oitenta e três metros e oitenta e dois centímetros) de frente; 86,98  

(oitenta e seis metros e noventa e oito centímetros)  de fundos; 60,00 m (sessenta metros) do 
lado direito; 53,00 m (cinqüenta e três metros) do lado esquerdo; 4,95 m (quatro metros e 
noventa e cinco centímetros) de chanfros, perfazendo o total de 5.271,75 m2 (cinco mil, 

duzentos setenta e um metros e setenta e cinco centímetros quadrados). 
 

Art. 2º – As medidas adotadas nesta lei visam o atendimento de programas 
municipais de moradias populares, destinadas à população carente. 

  

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 

de Goiás, aos  30 (trinta) dias do mês de outubro de  2002. 

 

 

 
 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 
 
 



 

ESTADO DE GOIÁS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA 

ADM 2001/2004 

 

 
 

RAZÕES  
 

 

            Senhor Presidente,  

 
 
 

            Tenho a grata satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei solicitando 
autorização legislativa para desafetação de área, para que o município possa edificar em 

local mais adequado e de conformidade com a realidade de hoje. 
 
            Como é do conhecimento de Vossas Excelências a nossa cidade vem crescendo 

muito nos últimos dois anos, e o Loteamento feito a mais de dez anos reservou áreas para a 
Prefeitura e áreas  para Praças pensando em um desenvolvimento naquela época, como 
somente agora depois de se tornar Município é que Lagoa Santa despertou para o 

crescimento mais acelerado, portanto devemos observar melhor este Loteamento que 
reservou e destinou áreas, mudando a sua destinação  para melhor atender a nossa 

necessidade e posicionar  geograficamente dentro da cidade a área de moradias populares 
destinadas à população carente de acordo com a nossa realidade. 
 

              O Poder Executivo, como sempre se coloca à disposição dos ilustres Vereadores 
para prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados, seja a que título for. 

 
               Atenciosamente, 
 

 
 

 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 


