
PROJETO DE LEI N
0 
1.890/05 - DE 31 DE MAIO DE 2005. 

 

“Acrescenta parágrafos ao Artigo 1º da Lei nº 2.289/05” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º Fica alterada a Lei nº 2.289/05, com o acréscimo de três parágrafos em 

seu artigo 1º, que passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 1º----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parágrafo 1º) – Para contratação dos professores de que trata o “caput” deste 

artigo, proceder-se-á, como manda a Lei, a Processo Seletivo Simplificado, que 

obedecerá a todas as normas legais em vigor. 

 

Parágrafo 2º) – As contratações atenderão primeiramente a formação acadêmica 

dos candidatos na área de conhecimento especifico do Currículo – Educação 

Física. 

 

Parágrafo 3º) – No caso do não preenchimento das vagas por profissionais 

graduados, as mesmas poderão ser providas por Estudantes do Curso Superior na 

Área de Conhecimento Específico do Currículo – Educação Física.    

 

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos ao dia 1º de fevereiro de 2005 e revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos trinta e um 

dias do mês de maio do ano dois mil e cinco (31/05/2005). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

                                    

PROJETO DE LEI Nº 1.890/05 DE 31 DE MAIO DE 2005 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

A Lei nº 2.289 aprovada pela Câmara e Sancionada em 12 de abril de 

2005, autoriza a contratação de 05 (cinco) professores de Educação Física, para 

solucionar um sério problema da Secretária Municipal de Educação, já que os 

funcionários de carreira, concursados e nomeados, em exercício, não são 

suficientes para ministrarem as aulas obrigatórias nas escolas da Rede Municipal. 

Para a contratação desses professores, como manda a Lei, procedeu-

se a um processo seletivo simplificado (Edital nº 001/05). 

Ocorre porém que nenhum professor graduado em Educação Física 

apresentou-se para concorrer à seleção o que evidência a total falta dos mesmos 

em Goiatuba e região. 

Para se resolver o problema, solução essa que é imprescindível, 

estamos encaminhando novo projeto à Câmara, acrescentando 03 (três) 

parágrafos, ao artigo 1º da Lei nº 2.289/05, o que permite o preenchimento das 

vagas por estudantes do Curso de Educação Física, aprovados no Processo 

Seletivo Simplificado. 

Contando com a compreensão dos ilustres vereadores, contando com 

a aprovação do presente, antecipadamente agradecemos.   

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

                          PREFEITO MUNICIPAL 


