
 

PROJETO DE LEI Nº 62/ 2018. 

 
 
 

(DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA 
NOMENCLATURA DA RUA DO GINÁSIO PARA RUA 

PROFESSOR JERÔNIMO FERREIRA SOBRINHO) 
 

  

A Câmara Municipal de Rio Verde, Estado de Goiás, aprova: 

 

Art. 1°. - Fica alterado e regularizado o nome da Rua do Ginásio, Bairro: Centro, Cep: 

75.901-250, situada neste Município, que passa a denominar-se Rua Professor 

Jerônimo Ferreira Sobrinho, já com CEP devidamente cadastrado, como já 

popularmente é conhecida desde a década de 80, contudo sem haver legislação 

correspondente que a denominasse.  

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Sala das Sessões, em 08 de junho de 2018. 

 

 

 

Gabinete do Vereador CB MORAES – PPS. 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás 08 de junho de 2018. 

 

 



 

Justificativa 

 

O presente Projeto de Lei visa regulamentar a 

nomenclatura de uma Rua de nosso Município, uma vez que há mais de 20 (vinte) anos 

a referida Rua do Ginásio recebeu a nomenclatura de Rua Professor Jerônimo Ferreira 

Sobrinho e assim popularmente vem sendo conhecida por toda a população rio-

verdense sem nunca ter havido legislação que a regulamentasse. 

A presente propositura visa corrigir uma situação que tem 

atingido diversos proprietários de lotes da referida região, visto que (conforme 

documentação em anexo) não têm sido possível averbação de matrículas de diversos 

imóveis localizados na Rua por conta de falta de Lei Municipal que tenha autorizado a 

mudança de nomenclatura. 

Assim, não havendo nenhum tipo de dano ou 

inconveniente para população, uma vez que todos já conhecemos o referido local com 

a nomenclatura de Rua Professor Jerônimo Ferreira Sobrinho, tendo inclusive placas 

sinalizadoras e descrição no Mapa da Cidade (conforme declaração emitida pelo 

Superintendente Executivo da Receita da Fazenda Pública Municipal – em anexo), faz-

se necessário tal regularização com máxima urgência. 

Portanto, convencidos de que a alteração é medida que 

se impõe, apresentamos o presente Projeto de Lei, esperando contar com o apoio dos 

nobres vereadores (as). 

Encarecidamente: 

 

 

 

Gabinete do Vereador – Cb. Moraes PPS. 

Câmara Municipal de Rio Verde Goiás 08 de junho de 2018. 
















