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Projeto de Lei no 036 de 22 de Junho de 202'l

ror ô lvi u ALTERA DENOMINAÇÃO DE VIAS
PUBLICAS QUE SE ESPECIFICAM

I ui
arti

a cÂmaRa MUNtctpAL DE vEREADoRES DE BARRETRAS, EsrADo DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

APROVA:

Art. 10 - Fica alterada a denominação de via pública do Bairro Santa Luzia,
conforme especificaçôes:

Nome Anterior Novo Nome
Avenida Souza Moreira Avenida José Gomes de Castro

AÍ1. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposiçÕes em contrário.

Sala das Sessões,22 dejunho de2021

e Castro
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que submeto à apreciação dessa casa dispõe sobre a alteraçáo

de denominação de via pública, modificando o nome da Avenida Souza Moreira

para que seja Avenida José Gomes de Castro.

Patriarca da famÍlia Castro, o empresário José Gomes de Castro faleceu aos

89 anos de idade.

Conhecido popularmente como Zé de Castro, nasceu no município de Boninal,

Chapada Diamantina, no dia 24 de maio de 1924. Antes de se casar com

Leopoldina Castro, conhecida por Dona Sinhá, Zé de Castro era bastante

conhecido na Chapada pela compra e venda de pedras e couro. Depois de

consolidado como negociante na Chapada Diamantina, Zé de Castro, com o

apoio irrestrito da esposa, escolheu Barreiras para fincar raízes e empreender.

O ano de '1964 foi o escolhido pelo casal para desembarcar em Barreiras, uma

cidade que contava a época com uma população de apenas 9.83í pessoas.

Sempre teve muita força, garra e determinação em seus projetos visionários

envolvendo o comércio regional, contribuindo significativamente com o

crescimento e desenvolvimento de nossa região Oeste- O nome escolhido traz

consigo uma trajetória de grande potencial empreendedor, o que também se

vislumbra na região que se localiza a avenida supracitada, tornado adequada a

homenagem.

Senhor José Gomes (ln Memoriam) deixou saudades, e o seu legado

contribuiu grandemente para o desenvolvimento do município, bem como da

região.

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77)3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: wvrr,.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouvidoria: 0800-075-8101


