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PROJETO DE LEI Ne 046/2022, de 21 de junho de 2022

A CÂrUARl fUUTtCtPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e

regimentais,

APROVA:

Art. 1e Fica denominada de "PRAçA ANTÔN|O MARTINS DE SOUZA", a Praça Pública, situada à

Rua Marcos Freire, neste município.

Art. 2e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em

contrário.

Sala das sessões, 21 de junho de 2022.
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JUSTIFICATIVA

o presente proieto de Leí, visa denominar de "eRaça aurôltto MARTTNS DE SOU ZA" a p,ça
pública na Rua Marcos Freire, em frente ao Mercadinho do Manoer, no Loteamento são pauro
neste município.

Netural de oeiras-Pr, o senhor'Antônio Martins de souza, veio para Barreiras no ano de 1973.
Motorista por profissão, logo ingressou na Construtora M TEIXEIRA, em seguida na COMTEL,
empresa que desenvolveu a implantação do projeto de lrrigação da Agrovilas Barreiras sul,
Bareúna, Tatu e Angico.

Junto a sua companheira, a senhora Maria do Carmo Araújo, tornaram_se os primeiros
moradores do Loteamento São paulo, quando ainda não recebia essa denominação, onde
conseguiram para aquera comunidade o primeiro poste para iruminação. suas incessantes
buscas valeram a pena, podendo ainda, presenciar o asfaltamento de ruas e a implantação de
uma pista tátil para deficientes visuais.

seu Antônio Martins residiu no mesmo endereço por mais de 40 anos, sempre foi referência
para o bairro, não medindo esforços para o bem comum das pessoas, desde a busca por
aberturas das primeiras ruas, até disponibirizar sua casa para as mais diversas situações sociais,
como por exemplo, lutar por melhor acessibilidade, motivado por uma deficiência visual
congênita de sua neta Louise Suelen, a quem dedicou boa parte de sua vida.

Apesar de seu amplo conhecimento, o senhor Antônio Martins, por ampla dedicação ao
trabalho e à família, não teve oportunidade de concluir seus estudos, fato que não tirou seus
sonhos, pois, buscou realizar em suas filhas, tendo dentre estas, três proíessoras na rede
municipal de ensino, fruto dos seus esforços.

Barreirense de coração, Antônio MartÍns faleceu em 30 de maio de 2019, na cidade que
escolheu para viver e crias seus filhos.

Por todo o exposto, conto com a sensibilização e o apoio dos colegas EDrs para aprovação
desse projeto, em reconhecimento da luta e dedicação desse cidadão que teve sua
contribuição social em nossa cidade.
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