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ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE CONTRATO
RETIFICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO: Pregão Presencial n°22/2018 - Contrato
nº 02/2019 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Goianorte CNPJ
sob o nº 25.086.612/0001-70; CONTRATADO (A): M J COMERCIAL
LTDA . CNPJ: 21.348.472/0001-00;
OBJETO: objetivando a estruturação
da rede de serviços de proteção social
básica – aquisição de bens- conforme
convenio com o Ministério do Desenvolvimento Social. VALOR: R$
15.119,00 ( QUINZE MIL CENTO
E DEZENOVE REAIS ). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 02/01/2019 a
31/12/2019; DATA DA ASSINATURA: 02/01/2019. SIGNATÁRIOS: contratante: PREFEITURA
DE GOIANORTE– Contratado: M J
COMERCIAL LTDA. Goianorte, 23
de janeiro de 2019. Luciano Pereira
de Oliveira- Prefeito Municipal de
Goianorte.
PUBLICAÇÕES PARTICULARES

CONAMA nº 001/86 e 237/97 e Resolução COEMA 007/05, que dispõem sobre o Licenciamento Ambiental.
INFORMATIVO
Esperança em Deus
Para que o desespero? Deus é o dono de
nossas vidas e está no controle de cada situação. A esperança em Deus é fonte de
ânimo e consolação. A gente só precisa ser
forte, destemido, ter fé e paciência para colher as bênçãos que estão reservadas para
nós, mas que só receberemos quando estivermos prontos, no tempo perfeito de Deus.
Confiemos: Ele sempre nos surpreenderá.
Os Seus planos são tão grandiosos que
nem sequer podemos imaginar. Esperar em
Deus é isso: renunciar, às vezes, de sonhos
pequenos, para que os sonhos d’Ele, infinitamente maiores, possam nos alcançar.

Histórico
A partir de 1950 começaram a chegar ao local os primeiros
moradores que eram agricultores atraídos por notícias de terras férteis e também garimpeiros. Dentre eles, os fazendeiros Alfredo Silva Aguiar e Gabriel Pereira; os pesquisadores Antonio Delfino, Raimundo Fumeiro, Tadeu de Sá
Coutinho e Zé Pequeno, o comerciante Antenor Barreira e
os garimpeiros Barnabé e Benedito Barbosa, este conhecido por Bernardo, que fundaram o garimpo do Morro do
Mato,
Depois vieram Elias Pinto, José Farias de Sousa, Manoel
de Sousa Sobrinho e outros. As esposas dos garimpeiros
eram quebradeiras de coco, atividade da qual tiravam uma
pequena renda. Novas famílias vindas de várias regiões foram chegando e implantando lavouras, criação de gado,
além de garimpeiros à procura de minério, dando origem ao
Povoado de Morro do Mato, que posteriormente recebeu o
nome de Goianorte.

Origem do nome: No início era conhecido por Morro do
Mato devido ao morro onde se fazia o garimpo de cristal.
Ao se tornar distrito, seu nome de Goianorte é um topônimo e vem da fusão dos nomes GOIÁS, perdendo o 'S' final
+ NORTE = GOIANORTE foi escolhido em homenagem ao
antigo Norte goiano, sugestão do garimpeiro Manoel de
Sousa Sobrinho que em 1954 se elegera prefeito de Araguacema, município ao qual pertencia o recém criado distrito de
Goianorte.

Mensagem de Agradecimento a
Deus pela Vitória
Deus, a Ti confiei meus planos, e por
Ti é que hoje tenho alcançado a tão
sonhada vitória. Graças ao teu cuidado em sinal de tamanha benevolência que possui, hoje venho até
aqui agradecer pela graça alcançada,
pela vitória que o Senhor me concedeu

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Sra. LUCILENE TOMAZ DE
OLIVEIRA MENDES, CPF nº
007.137.551-13, torna público que
requereu ao Instituto Natureza do
Tocantins – NATURATINS as Licenças Prévia, de Instalação e de
Operação para a atividade de Bovinocultura de Corte e Leite, a ser desenvolvida na Chácara Bananal,
matricula 2.634, no município de
Goianorte - TO. O Empreendimento se enquadra nas resoluções

Diante dos momentos de fraqueza,
me coloquei diante de ti pedindo por
esse momento e agora, não posso
deixar de vim te vangloriar e reconhecer todo seu poder e amor para conosco, os teus filhos.
A Ti, sou grato por tudo, sei que sem
sua permissão, nem mesmo uma folha é capaz de cair, tampouco a vitória ser alcançada. Obrigado por
nunca esquecer de mim ou me abandonar, mesmo quando todos ao meu
redor o fizeram.
O Município de Goianorte.
História e Geografia
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