
DECRETO No 1866, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008
Aprova a denominação e a ordem seqüencial de  
quadras  utilizadas  no  “Loteamento  Urbano 
Bieger”.

OSVALDO MARTINELLO, Prefeito em Exercício do Município de Lucas do 
Rio Verde, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial no art. 
54, IV, da Lei Orgânica;

Considerando  que  o  Loteamento  Urbano  Bieger,  deu  entrada  para  análise  de 
aprovação do Projeto no Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal em 01 de 
junho de 2004, Protocolo nº 11.411, portanto antes da entrada em vigor do Plano Diretor;

Considerando que o Cadastro Imobiliário da Prefeitura Municipal é organizado por 
setores e estes por sua vez individualizados por loteamentos;

Considerando  que  os  dois  maiores  loteamentos  existentes  no  Município  são  o 
Loteamento Cidade Velha e o Loteamento Cidade Nova, localizados estrategicamente no 
meio da malha urbana e que a ordem seqüencial de suas quadras respeita ordenadamente a 
sua localização espacial;

Considerando que a grande maioria  dos loteamentos aprovados e em análise no 
Município  é limítrofe  aos Loteamentos  Cidade Nova e/ou Cidade Velha,  bem como é 
inferior  a  50 hectares,  e  que a  utilização  de denominação igual  e  a  mesma ordem de 
seqüência  de  quadras  por  esses  novos  loteamentos,  sem  observar  a  sua  respectiva 
localização espacial, no mínimo dificultaria e, até mesmo, desorganizaria a estrutura do 
cadastro imobiliário municipal existente; 

Considerando a análise do Loteamento Urbano Bieger e que este observou todos os 
preceitos  legais  e,  especialmente,  em  análise  nesse  no  presente  caso  quanto  a  sua 
localização em referência aos loteamentos lindeiros, quanto a ordem seqüencial de quadras 
utilizadas,  sua  denominação,  bem  como  seu  lançamento  no  cadastro  imobiliário  da 
Prefeitura Municipal, conforme projeto aprovado pelo Decreto n.º 1846, de 12 de agosto 
de 2008;

DECRETA:
Art. 1o Fica aprovada a denominação do “Loteamento Urbano Bieger”, bem como 

a ordem seqüencial de quadras utilizada no projeto apresentado e aprovado pelo Decreto 
Municipal nº 1846, de 12 de agosto de 2008.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 25 de setembro de 2008.
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