
PROJETO DE LEI 1.854/04 – DE 31 DE AGOSTO DE 2004. 
 

“Dispõe sobre autorização para instalar  Quiosque na Rua Paraná, 

em frente 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 Quiosque para venda de pastéis, 

refringentes e frutas, em frente do Hospital Municipal (SUS), na Rua Paraná, pelo 

Sr. ABADIO MARGONÁRIO DE MORAIS, portador da Cédula de Identidade nº 

341.345 – SSP/GO, inscrito no CPF: sob o nº 133.706.501-34 e residente na Rua 

Purus nº 1.005, desta cidade, 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 alguma 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 trinta e um dias do mês de agosto do ano dois mil e quatro (31/08/2004). 

 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA ao PROJETO DE LEI 1.854 – DE 31 DE AGOSTO DE 2004 que 

dispõe sobre autorização para se instalar Quiosque na Rua Paraná, em frente do Hospital 

Municipal de Goiatuba” 

 

 

 

 

 

Senhor Presidente, 

Ilustres Vereadores: 

 

 

 

O senhor Abadio Margonário de Morais solicita autorização para 

instalação de Quiosque na Rua Paraná, nas proximidades do Hospital Municipal. 

Comprova o interessado ter idade avançada, enfrentando dificuldade 

para conseguir emprego, não conseguindo, portando, manter dignamente sua 

família. 

Conforme alega o interessado que a instalação de quiosque para 

venda de pastéis, refrigerantes e frutas seria uma provável solução para seu 

problema. 

Por isso estamos enviando o presente projeto a Câmara, contando 

com sua aprovação.      

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


