
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL    Nº 2.235/2013. 

Autoriza  o Poder Executivo a  Permutar o 
Imóvel que Menciona.

.

O  povo  de  Guapé,  por  seus  representantes,  aprova  e  eu,  Prefeito  Municipal,
sanciono a seguinte lei:

               Art. 1º. Fica o Poder Executivo, nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica
Municipal, autorizado a permutar o imóvel urbano caracterizado como lote 13 da quadra
01, com área de 200m2 (duzentos) metros quadrados, onde se acha edificada uma casa
composta  de  sala,  cozinha,  dois  quartos  e  um  banheiro,  localizado  no  bairro  Titino
Ramos, Guapé, MG, por uma área rural consistente em 267m2 (duzentos e sessenta e
sete) metros quadrados, em comum com a área de 0.68.06ha, localizada na Comunidade
Rural Penas, Guape, de propriedade do Sr. Nilton Soares de Aguiar, onde foi edificado o
Centro Comunitário – Penas, registrado sob a matrícula nº  R.01.3465 do Cartório de
Registro de Imóveis de Guapé,MG.

Art.  2º. A avaliação dos imóveis,  objeto da permuta ora autorizada,  será
realizada pela Comissão de Avaliação  de Imóveis nomeada pelo Sr. Prefeito Municipal.

                     Art. 3º. Fica também o Poder Executivo autorizado a contratar profissional
habilitado para elaborar a planta e memorial descritivo havidos pela permuta autorizada
pela presente Lei, visando eventual desmembramento.

                   Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Guapé, 13  de março de 2013.

Luciano Maciel
Prefeito  Municipal 
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPÉ
ESTADO DE MINAS GERAIS

Mensagem n.    /2013 

Guapé,  25 de fevereiro de 2013

Exmo. Sr.
David  José Fernandes
DD Presidente da Câmara Municipal de 
GUAPÉ-MG

Excelentíssimo senhor

Passo às mãos de V. Exa. o anexo projeto de lei, que  autoriza  o Poder Executivo
modificar o artigo segundo da Lei 1743 de 22 de agosto de 2005, para apreciação dos
ilustres vereadores que compõem esta Casa Legislativa.

Trata-se o presente projeto de  atualizar o valor do repasse
autorizado   no  ano  de  2005,  por  força  da  Lei  1743/2005,  vez  que  o  valor  outrora
autorizado  por  lei  não  mais  atende  os  custos  assumidos  pelo  Município  de  Guapé
inerentes à travessia da balsa Guapé/Cristais.

Em decorrência da comprovada necessidade solicito a
esta Casa Legislativa, que o presente projeto seja  submetido à aprovação em regime de
urgência.

Na oportunidade, reitero protestos de consideração e apreço.

                                           Atenciosamente.

Luciano Maciel 
Prefeito Municipal
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