
PROJETO DE LEI Nº 1.733 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2002. 
 

 

“Dispõe sobre autorização para firmar 
convênio com a Fundação de Ensino Superior 
de Goiatuba e dá outras providências.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA faz saber que a 
CÂMARA MUNICIPAL decretou e ele sanciona e promulga a 
seguinte LEI: 
 
Art. 1°.  Fica o Prefeito Municipal autorizado a firmar convênio com a 
Fundação de Ensino Superior de Goiatuba,  para permitir a utilização 
de quadras esportivas, do Estádio Divino Garcia Rosa, do Centro 
Municipal de Esporte e lazer para promoção de aulas, realização de 
eventos e outras atividades pertinentes aos cursos oferecidos pela 
Faculdade  de Filosofia e Ciências Humanas de Goiatuba. 
 
Art. 2º - Se necessária a ampliação ou reforma em qualquer unidade 
cedida para atender o uso pela FESG, as benfeitorias realizadas 
serão incorporadas ao bem público sem indenização.  
 
Art. 3º. O prazo do convênio será de 02 de janeiro de 2003 a 31 de 
dezembro de 2004. 
 
Art. 4°.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 
Goiás, aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano dois mil e 
dois (16/12/2002). 

 
 
        

Godofredo Jerônimo da Silva 
   PREFEITO MUNICIPAL  

 
 

 
 
 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 1.733 DE 16 DE 
DEZEMBRO DE 2002 que dispõe sobre autorização para firmar 
convênio com a Fundação de Ensino Superior de Goiatuba e dá 
outras providências. 
 
 
 
 
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores: 
 
 
 
 

Com a implantação do novo curso de Educação Física 
pela Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, será necessário a 
utilização de quadras, CEMEL, e Estádio para atender as aulas 
práticas e demais eventos constantes do programa. 

A Prefeitura Municipal irá ceder as unidades 
existentes até a conclusão da edificação pela FESG. 

Pelas razões demonstradas, contamos com a 
aprovação do presente Projeto/lei. 

Atenciosamente. 
 
 
 
   Godofredo Jerônimo da Silva 
      PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


