
 

PROJETO DE LEI N
0 
1.859/04 - DE 26 DE OUTUBRO DE 2.004. 

 

 

“Isenta Tributos Municipais, por dez anos a Empresa 

Veneza Veículos Ltda” 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu,  

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

Isenção de Tributos Municipais à firma Veneza Veículos Ltda., pelo prazo de 10 

(dez) anos, a contarem da data da promulgação da presente Lei. 

  
Art. 2º.  O período anterior à vigência desta Lei será considerando apenas 

relativamente a tributos ainda não pagos, se houver. 

   

Art. 3º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano dois mil e quatro 

(26/10/2004). 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

PROJETO DE LEI Nº 1.859/04 DE 26 DE OUTUBRO DE 2004 

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

Todos reconhecemos que a carência de empregos, para que nossos 

cidadãos possam ter uma vida digna, é, talvez, o maior problema de nossa cidade 

e Município.  

Julgamos que os ilustres vereadores concordam conosco quando 

tomamos qualquer iniciativa, por menor que seja, para que de alguma forma se 

venha contribuir para a reduzir esse problema. 

Qualquer empresa, sempre foi assim, condiciona sua instalação em 

qualquer município à concessão de incentivos fiscais. 

Assim, para instalar-se aqui, a Empresa Veneza Veículos Ltda, com 

uma Loja Concessionária Fiat, solicitou-nos “Isenção de Tributos Municipais”, 

por 10 (dez), com o compromisso de oferecer 30 (trinta) empregos diretos e 20 

(vinte) indiretos, além, é claro, de contribuir com sua parcela para aumentar 

arrecadação de ICMS.  

Optamos por atender à solicitação da referida empresa e contamos 

com apoio dos Senhores Vereadores, apoio esse que, desde já agradecemos. 

         

    

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                         PREFEITO MUNICIPAL 


