
PROJETO-DE-LEI  N
º 
1.901/05 - DE 29 DE JULHO DE 2005. 

 

 
“Habilita empresa industrial que especifica usufruir do 

benefício do PRODUZIR e dá outras providências” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º- É declarado aprovado, para os efeitos do PRODUZIR, o projeto de 

implantação da unidade industrial da empresa LOPES E GUERRA 

PLÁTISTICOS LTDA, em Goiatuba, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

06.129.189/0001-01 conforme consta do Processo nº 24.360.210, datado de 

09.03.2004.  

 

Art. 2º- Em conseqüência do disposto no artigo precedente, fica concedido à 

empresa ali mencionada o financiamento do PRODUZIR, num montante 

equivalente a fevereiro/04 de até R$ 5.021.605,92 (cinco milhões, vinte e um mil, 

seiscentos e cinco reais e noventa e dois centavos), para ser utilizado no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) meses, ou seja, 15 (quinze) anos, limitado a 

dezembro de 2.020, e que deverá ser reajustado pelo IGP  

 

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

disposições em contrário. 

                    

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos sete dias do 

mês de julho do ano dois mil e cinco (07/07/2005). 

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

Projeto nº 1.899, de 07 de julho de 2005 

 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

 

O presente Projeto-de-Lei solicita autorização legislativa para 

alteração do valor do Convênio com Associação das Legionárias do Bem-

Estar Social. 

A alteração se faz necessária, pois, na elaboração da LOA, não 

se tinha uma previsão dos valores exatos das despesas com que a Prefeitura 

deveria responsabilizar-se, na área da assistência social. 

Na prática, aumentando-se os problemas sociais a cada dia e 

conseqüentemente a demanda junto à Prefeitura, constatou-se que o valor de 

R$600.000,00 (seiscentos mil reais), é insuficiente. 

Como a assistência social não é preocupação apenas nossa 

mas também, temos certeza, de todos os ilustres Vereadores, contamos com 

a sua aprovação.   

  
 

 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


