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PROJETO DE LEI N9 06112027,04 DE AGOSTO DE 2021

"»tspor soBRE ,l »nNoatu,l,çÂo
DE RUA EUDES DA SILVA ALVES, A

RUA DO CANÁL, LOCÁLIZADA NA

RUA DA NOYA CRECHE DA WLA

DULCE / BARREIRAS.

VEREADORA tzABEL RosA DE oLlvEtRA Dos sANTos no uso de suas
atribuições legais, apresenta para deliberação soberana do plenário
desta Casa o seguinte projeto de Lei:

Art. 1o Fica denominada EUDES DA SILVA ALVES a atual Rua do Canal,

localizada na rua da CEMEI São José, no Bairro Vila Dulce.

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

Barreiras Bahia,04 de agosto de202l

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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JUSTIFICATIVA:

O objetivo desse Projeto de Lei é homenagear uma munícipe, que sempre
foi exemplo de luta determinação, superação e humildade.

Que sempre teve a bondade como um de seus princípios, que lutou até o

fim e, fez de sua luta um exemplo para todos.
Uma barreirense, que fez da cai.üde uma base de sua vid4 que sempre

pensou no próximo e, buscou de todas as formas ajudar àqueles que mais
necessitavam. EtlDES, deixou sua marca por onde passou e, nos deixou um
grande ensinamento, DESSA VIDA, LEVAMOS APENAS O AMOR QUE
DOAMOS.

EUDES DA SILVA ALVES, faleceu no dia 14105Í2021, aos 55 anos.

Viúva aos 28 anos, sem irmãos na cidade, pais falecidos, estabeleceu para si

um padrão de comportamento baseado em trabalho, gerrt,J.eza, caridade, e
retidão de caráter. Sempre mansa e gentil aproximou seu coração do coração

de Deus e com humildade singular, fez do Diploma universitário das três filhas
o seu troÍéu nessa vida.

Desta forma, se fez justo e justificável, a homenagem prestada à essa

cidadã barreirense, que deixou seu exemplo de vida e, que muito fez por aqueles

que a cercavam, independente de convivência ou de laço familiar.
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