
PROJETO DE LEI 1.810/2004 de 29 de janeiro de 2004. 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo, firmar 

convênio com o Município de Joviânia 

dá outras providências”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

APROVA e eu, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte 

lei. 

 

Art. 1 ° - Fica o  Chefe do Poder Executivo Municipal 

autorizado a celebrar convênio entre o Município de 

Goiatuba, Go e o MUNICÍPO DE JOVIÂNIA, para auxiliar 

no transporte de alunos da zona rural do Município de 

Goiatuba que residem nas proximidades daquele 

Município. 

 
Art.2

0
. -  Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 

no orçamento do corrente exercício, via decreto, 
crédito especial no valor de até R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil reais) com a rubrica: 
0205.12.361.1005.2803.3.3.90.39.  
 
Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor, na data de sua 

publicação. 

 

Art.4
0
. - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, 
Estado de Goiás, aos vinte e nove dias do mês de 
janeiro do ano dois mil e quatro (29.01.2004). 
 
 
 
 
 

                   Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 



JUSTIFICATIVA PROJETO DE LEI nº 1.810/2004 DE 29 DE JANEIRO DE 2004. 

 

 

 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

 

O presente projeto tem a finalidade de auxiliar o Município 

de Joviânia no transporte de alunos que residem na zona rural próximos à 

Joviânia. 

Há vários anos inúmeros alunos residentes nas localidades 

limítrofes dos dois Municípios estudam e são transportados pela prefeitura de 

Joviânia. Através de estudos realizados por nós, podemos constatar que teríamos 

que percorrer cerca de 400 km, diariamente, para efetuar o transporte destes 

alunos para estudarem em nossas escolas. 

 

Para que os nobres edis possam compreender, existem, alunos 

que moram a 9 km da cidade de Joviânia e a 40 km de Goiatuba, com isso tornaria 

muito mais dispendioso para nós efetuarmos este transporte. 

 

Razão, que resolvemos em reunião entre os chefes do dois 

Municípios promover a mutua ajuda, ora mencionada. 

 

Justificada a importância da presente medida, solicitamos 

desta Casa de Leis, a devida autorização. 

     

     Atenciosamente. 

 

 

 

     Godofredo Jerônimo da Silva 

                 PREFEITO MUNICIPAL 

 


