
PROJETO DE LEI Nº 1.844 DE 07 DE JUNHO DE 2004. 

 

“Dispõe sobre cessão por comodato, pelo prazo de 

10 (dez) anos de um terreno à empresa Andrey 

Alves de Oliveira – São Joaquim da Barra - ME” 

 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA faz saber que a CÂMARA 
MUNICIPAL decretou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 
 

Art. 1º -fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a ceder por comodato, 

pelo prazo de 10 (dez) anos, à Empresa “Andrey Alves Oliveira – São 

Joaquim da Barra –ME”, inscrita no CNPJ sob o nº 01.398.861/0002-13, um 

terreno de aproximadamente 40.000,00 m
2
 de área e situado junto às 

instalações do aterro Sanitário, na Fazenda Santana.   

 

Art.2º - O terreno cedido destina –se única e exclusivamente a 

estabelecimento de fábrica de Adubo Orgânico. 

 

Art.3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos sete dias do mês de junho do ano dois mil e quatro (07.06.2004). 

 

        

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

   PREFEITO MUNICIPAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA  

PROJETO DE LEI Nº 1.844/04, DE 07 DE JUNHO DE 2004 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

 

O Senhor Andrey Alves de Oliveira, residente na Rua Purus 

nº94, proprietário da empresa “ANDREY ALVES OLIVEIRA – SÃO 

JOAQUIM DA BARRA – ME”, é detentor da concessão do Matadouro 

Municipal, em Goiatuba, e pretende instalar aqui uma Fabrica de Adubo 

Orgânico. 

Tal iniciativa tem muito interesse para o município, pois 

usará como matéria-prima o lixo orgânico da cidade, tudo o que  hoje não  se 

aproveita no matadouro municipal e Frangoiano, resíduos de indústria como 

Poleghi, Carol e Selecta. 

Além disso aproveitará todo material descartável de 

marcinarias, máquinas de arroz, animais mortos e etc... 

Em resumo a fabrica aproveitará cerca de 70% (setenta por 

cento) de todo lixo da cidade que, até agora, só serviu para poluir nossos 

cursos d’água e o meio – ambiente de um modo geral. 

Além dos benefícios que trará para preservação do meio-

ambiente, ampliará bastante a oferta de emprego em nossa cidade. 

Como, para instalação da fabrica, solicita –se 

disponibilização de um terreno próximo do aterro sanitário, julgamos 

oportuna e conveniente a cessão por comodato, pelo prazo de 10 (dez) anos, 

de um terreno junto àquele local, com aproximadamente 40.000,00m
2
 de 

área.  

Contamos com aprovação do presente Projeto de Lei e 

antecipadamente agradecemos.    

 

 

          

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


