
 LEI N° 214.01, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2004. 

 

 

 

 

 

“Autoriza inclusão de nova meta na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias para o ano de 2004, e dá outras 

providências.” 

 

 

   O PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE, Estado 

do Rio Grande do Sul, 

 

   FAÇO  SABER,  que  a  Câmara   Municipal aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte 

 

 

 

L  E  I 

 

 

 

   Art.  1° - Fica autorizada a inclusão na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias do Município para o exercício de 2004, de que trata a Lei Municipal n° 

195.01, de 03 de Outubro de 2003, da seguinte Meta: 

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

META: Transporte Escolar do Ensino Fundamental. 

OBJETIVOS: Dotar os alunos do Município de melhores condições de acesso a escolas da 

rede pública municipal, oferecendo transporte escolar de forma gratuita. 

ESPECIFICAÇÃO DA AÇÃO: Aquisição de um micro ônibus.  

VALOR: 90.000,00 (noventa mil reais). 

 

   Art.   2°  - A presente Lei entra em vigor  na data de sua publicação. 

 

 

  GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CANUDOS DO VALE 

  Em 12 de Fevereiro de 2004. 

 

 

   

      LUIZ ALBERTO REGINATTO 

      Prefeito Municipal 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

 GERSON SCHAEFFER 

Secretário de Administração 

e Planejamento - Interino 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA N° 210.01/2004 

Ao Projeto de Lei N° 208.01/2004 

 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

 

 

 

   A presente proposição origina-se da celebração de um convênio 

ajustado entre o Município e o Ministério da Educação, por intermédio do FNDE, 

decorrência de solicitação encaminhada por este Executivo com vistas a obter recursos 

para melhorar os serviços de transporte de escolares no âmbito municipal. Atendida a 

reivindicação do Município e firmado o termo de ajuste, resta-nos agora tomar as 

providencias seguintes, entre as quais destaca-se esta, que visa incluir nova Meta na LDO 

de 2004, considerando que quando da sua elaboração, não havia se concretizado a 

formalização dessa parceria. Bom para o Município a concessão do auxílio, graças ao que 

nos possibilita a aquisição de um veículo novo com capacidade média para transportar 25 

alunos, restando ao Município nessa parceria, complementar a contrapartida de recursos 

necessários para viabilizar o objeto. 

   No caso específico, o que estamos solicitando é a inclusão desta 

nova Meta para podermos então dar continuidade ao processo de aquisição dentro da 

legalidade necessária, conforme preconiza a legislação vigente aplicável. 

   Está bem evidente que no presente procedimento há o interesse 

público que deve respaldar procedimentos como este. 

    

 

 

 

      Atenciosamente. 

 

 

 

 

 

     LUIZ ALBERTO REGINATTO 

     Prefeito Municipal 

 


