
PROJETO DE LEI N
0 
1.880/05 - DE 04 DE ABRIL DE 2005. 

 

“Dispõe sobre a revogação da Lei nº 903/89, de 12 de 

julho de 1.989” 

 

 

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

PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1º Fica revogada a Lei nº 903/89, de 12 de julho de 1.889, que proíbe 

cobrança de ingressos na portaria do Parque Agropecuário “José Ferreira Santana 

– Zé Quero” para os freqüentadores dos festejos tradicionais, anualmente, ali 

realizados. 

  

Art. 2º O preço dos ingressos será fixado via decreto. 

 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, aos quatro dias 

do mês de abril do ano dois mil e cinco (04/04/2005). 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

                                    

PROJETO DE LEI Nº 1.880/05 DE 04 DE ABRIL DE 2005 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

 

Os fatores que nos fizeram tomar a decisão de revogar a Lei nº 903 

de 12 de julho de 1989, que proíbe a cobrança de ingressos na portaria de nossa 

parque agropecuário, para os festejos anualmente ali realizados são, 

principalmente, os seguintes:  

 

a) todas as prefeituras do país, com pouquíssimas exceções, passam por 

dificuldades financeiras, de tal maneira que qualquer despesa extra acaba 

por prejudicar investimentos prioritários, sobretudo na área social; 

b) para realização de festa de tal porte é preciso que a Prefeitura se apóie  em 

parcerias, principalmente com o Sindicato Rural, órgão representativo 

principalmente em se tratando de evento relacionado à agroindústria; 

c) a cobrança de ingressos é condição essencial para que a parceria com o 

sindicato rural, de fato, se efetive; 

d) com a cobrança de ingressos e conseqüente previsão de mais recursos 

disponíveis, o padrão da festa naturalmente melhora, principalmente em se 

tratando de atrações de nível mais elevado que se oferecerão ao público. 

Espera que ilustres vereadores, compreendendo as nossas razões, 

aprovem o presente projeto, antecipadamente agradecemos.            

 

 

 

 

Marcelo Vercesi Coelho 

                          PREFEITO MUNICIPAL 


