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PROJETO DE LEI Nº1.897, de 07 de julho  de 2005.  

“Autoriza abertura de Crédito Especial para custear despesas no “Lago dos Buritis 

Osvaldo Lima” 

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 abrir Crédito 

Especial no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais) para custear despesas com 

obras no “Lago dos Buritis Osvaldo Lima”. 

Parágrafo Único – Deverão ser apresentados projetos, memorial descritivo e 

cronograma físico-financeiro das obras de reforma, ampliação e construções no 

referido lago. 

Art.2º- Ficam também autorizadas as alterações que se fizerem necessárias para 

inclusão das atividades, que constam na presente lei, no PPA e LDO.  

Art.3º- 11º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos sete dias do mês de 

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

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNCIPAL 
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JUSTIFICATIVA 

PROJETO-DE-LEI Nº 1.897, DE 07 DE JULHO DE 2005 

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

Estamos encaminhando à Câmara Municipal o Projeto-de-Lei nº 

1.897/05, através do qual, solicitamos Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) para atender a despesas com obras que pretendemos 

realizar no “Lago dos Buritis Osvaldo Lima”. 

Para a construção do mesmo, a Prefeitura investiu razoáveis recursos do 

Município, despesa essa, na época, perfeitamente justificada, uma vez que a obra 

visava atender  a necessidades da comunidade, carente de espaços apropriados para a 

prática individual de atividades físicas, para esportes em geral e lazer. 

Ocorre, porém, que, em pouco tempo, com a falta de atenção da própria 

Administração Pública, o lago perdeu sua utilidade primordial, tornou-se alvo de 

depredações e, atualmente, até mesmo por falta de segurança, não oferece mais 

condições reais para esporte e lazer e tudo o que se gastou na sua construção, hoje, 

quase nada representa para a comunidade. 

Pretendemos revitalizá-lo, fazer  com que o que ali já se gastou tenha 

algum retorno. 

Para isso, somos forçados a investir na construção de parques de 

diversão, praças de esporte, ajardinamento, reforma da ciclovia, saneamento, 

asfaltamento, recuperação da iluminação pública e praça de alimentação etc. 

Necessitamos, pois, do apoio dos ilustres vereadores, ao apreciarem o 

presente projeto, e contamos com sua aprovação. 

Assim, rapidamente, será possível darmos início às obras, que, temos 

certeza, Vossas Excelências também reconhecem como de interesse da população 

Goiatubense. 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


