
PROJETO DE LEI Nº. 1.816/2004 de 16 de março de 2004 

 

 
“Dispõe sobre mudança de nome do Hospital Municipal de Goiatuba e dá 

outras providências”. 

 

 

A Câmara Municipal de Goiatuba, Estado de Goiás, APROVA, e eu, Prefeito 

Municipal, SANCIONO a seguinte lei: 

 

 

Art. 1º- Fica  revogada a Lei nº 2.067/02, que dá nome de Dr. Henrique Santillo 

ao Hospital Municipal de Goiatuba.  

 

Art. 2º- Por força da presente Lei, fica o referido hospital denominado: “Hospital 

Municipal Dr. Wander Barbosa da Cunha”.  

 

 Art.3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de 

Goiás, aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e quatro 

(16/03/2004) 

 

 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

    

      

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA PROJETO Nº 1.816/04 DE 16 DE MARÇO DE 2004  

 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

 

 

A alteração do nome de nosso Hospital Municipal não visa 

desprestigiar a ilustre memória do Dr. Henrique Santillo, figura de indiscutível 

valor na história política de Goiás, independentemente de qualquer opinião 

pessoal e político-partidária. Não bastasse isso, foi em sua administração, à frente 

do Governo do Estado, que o hospital foi construído. 

Porém, a comunidade goiatubense não poderia deixar passar em 

branco esquecer os serviços prestados, aqui, pelo Dr. Wander Barbosa da 

Cunha. 

Foi Secretário Municipal de Saúde, exatamente quando o hospital 

foi instalado e, Diretor Geral daquela entidade, lutou com todas suas forças para 

que o mesmo fosse equipado da melhor maneira possível. Pelo menos, durante os 

primeiros quatro anos, foram incontáveis suas viagens a Goiânia, lutando para 

conseguir, junto aos órgãos competentes o que havia de melhor disponível em 

matéria de equipamentos. A ele se deve toda estrutura que serviu de base para que 

o hospital se tornasse o que é hoje. 

Entre tantos serviços realizados ali, destaca-se uma cirurgia, 

pioneira na época, que teve repercussão em todo o país e cujo relatório foi 

publicado em revistas científicas da época. Com isso, solucionou um problema de 

saúde da Profº. Nábia Naves Lisboa Lemes, vítima, desde a infância, de uma 

deficiência óssea congênita. Ela é testemunha viva do valor do Dr. Wander, como 

médico. 

Não era perfeito em todas suas atitudes e reações, pois, ninguém 

que seja humano, é totalmente perfeito. Porém, muito acima de suas imperfeições, 

pairava o verdadeiro amor que sentia por sua profissão e pelo nosso Hospital 

Municipal, que não fazia questão de disfarçar. Afirmava ser aquele órgão público 

“a menina de seus olhos”. Quem com ele conviveu pode confirmar o uso 

constante e freqüente dessa expressão. 

Achamos, pois, justo e merecido seu nome para nosso hospital 

municipal e contamos com a aprovação do projeto nº 1.816/04 anexo, por parte de 

Vossas Excelências. 

 

 

    Godofredo Jerônimo da Silva 

        PREFEITO MUNICIPAL 


