
PROJETO DE LEI 1.817/04 – DE 25 DE MARÇO DE 2004. 
 

“Dispõe sobre autorização para se instalar banca de revistas no pátio 

do Hospital Municipal de Goiatuba” 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte Lei. 

 

Art. 1° - Fica autorizada a instalação de Banca de Revistas no pátio do Hospital 

Município (SUS) pelo Sr. José Gonçalves de Morais desde que se observem todas 

as normas impostas pela legislação vigente. 

 

Art. 2°. A autorização de que trata o artigo 1º é pessoal e intransferível. 

  

Art. 3°.  A presente Lei será automaticamente revogada, caso, posteriormente, em 

qualquer época, se vier ferir qualquer disposição legal, causar dificuldades ou 

prejuízos a quem quer que seja. 

    
Art. 4°.  Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, 

aos vinte e cinco dias do mês de março do ano dois mil e quatro (25/03/2004). 

 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA ao PROJETO DE LEI 1.817 – DE 25 DE MARÇO DE 2004 que 

dispõe sobre autorização para se instalar banca de revistas no pátio do Hospital 

Município de Goiatuba. 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Ilustres Vereadores: 

 

 

 

O presente projeto que estamos enviando para apreciação de vossa 

Excelências, não visa privilegiar um cidadão goiatubense, em particular. 

Possivelmente, outras pessoas talvez estivessem interessadas em colocar uma banca 

de revistas no pátio do Hospital Municipal. 

Ocorre que o Senhor José Gonçalves de Moraes (Soza) foi o único a 

encaminhar –nos essa reivindicação. 

Informando-nos sobre a sua situação, constamos que é aposentado, 

com baixo vencimento, necessitando, pois de uma complementação de renda para 

dignamente poder manter-se e a sua família. 

Desde que se cumpram as normas legais, e que ninguém seja 

prejudicado, não vemos qualquer inconveniente na instalação da banca, naquele 

local. 

Esperamos que nossos pontos de vista coicidam e que o projeto 

anexo seja aprovado.    

     

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


