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LEI Nº 071/2002                                                  DE 12 DE JULHO DE 2002 
Referente ao Projeto de Lei nº 014/2002  de 28 de junho de 2002 

 
 
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O 

MUNICÍPIO PRESTAR SERVIÇOS COM CAMINHÃO 
PIPA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

                   A CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado de Goiás aprovou, 
e eu Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei. 

 
            Art 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a prestar serviços com  
caminhão pipa, para jogar água nas Ruas e Avenidas do Distrito de São João do Aporé, 

Município de Paranaíba – MS. 
 

            Art. 2º - Todas as despesas decorrentes desta prestação de serviços ficarão por conta 
a Prefeitura de Lagoa Santa – GO. 
 

             Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
                   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE LAGOA SANTA, Estado 
de Goiás, aos 12 (doze) dias do mês de julho de 2002. 

 
 

 
 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 
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RAZÕES  
 
            Senhor Presidente, 
 

 
            Tenho a grata satisfação de encaminhar a esta casa, o projeto de lei solicitando 

autorização legislativa para que o município possa prestar serviços no Distrito de São João 
do Aporé, Município de Paranaíba – MS. 
 

            Como é do conhecimento de Vossas Excelências o nosso município está sempre 
transportando terra, cascalho e outros do município de Paranaíba – MS., para obras em 

nossa cidade, e com o nosso Consórcio Intermunicipal e os Convênios esta freqüência vem 
aumentando a cada dia o movimento de caminhões e maquinas em especial na Rua da 
Ponte que dá acesso a Lagoa Santa – GO. 

 
            E, como é do conhecimento de todos aquele distrito não possui pavimentação, 
causando assim uma poeira muito grande na época da estiagem em especial aos moradores 

da Rua da Ponte, poeira esta pelo movimento de nossos caminhões em serviços que sempre 
esta transportando terra,  cascalho e outros daquele município para o nosso e na maioria das 

vezes sempre na época da estiagem, causando assim um grande desconforto aqueles 
moradores e em especial aos moradores que da acesso a entrada da cidade ou seja, a Rua da 
Ponte. 

 
            E, com a aquisição de um caminhão pipa por esta municipalidade os moradores do 

distrito, em especial aqueles da Rua da Ponte vem solicitado desta prefeitura  para que a 
mesma jogue água na citada Rua beneficiando assim aproximadamente 30 (trinta) famílias 
que indiretamente é parte integrante da Lagoa Santa.  

 
            O Poder Executivo, como sempre coloca-se à disposição dos ilustres Vereadores 

para prestar quaisquer esclarecimentos que forem solicitados, seja a que título for. 
 
            Atenciosamente, 

 
 

 
 

 

José Ribeiro Martins Filho 
PREFEITO MUNICIPAL 


