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rm IPROJETO DE tEt Ne 031/2021, de 28 de maio de 2021

Sala das sessões, 28 de maio de 2021.

A CÂMARÂ MUÍ{ICIPAI, DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, NO UsO dE SUAS Atrib,içõEs IEBAiS E
reBimentais,

APROVOU:

Art. 1e Fica denominada de ,,PROFESSOR TVARDO PERE|RA BASTOS,,, A ESCOLA EM
coNsrRUçÃo No BAtRRo JARDTM vtróRtA, NEsrE MUNtcÍpto.

Art.2e Esta lei entrará em vigor na data de sua pubricação, revogando-se as disposições em
contrário.
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O presente proieto de Lei, visa denomínar de "PROFESSOR IVARDO PEREIRA EASTOS" a

EscoLA EM coNSTRUçÃo No BAtRRo JARDTM vtroRrA, rurssr uunrcÍpro.

Natural de Barreiras, filho do senhor Odilon Pereira Bastos e de dona áurea Luiz do Bonfim,

casou com a também professora a senhora Socorro Jennu Bastos, com quem teve cinco filhos.

Destes, quatro são professores.

Formado em magistério com extensão em diversos cursos os quais lhe capacitaram lecionar

diversas matérias. Professor lvardo atuou em diversas instituições de ensino públicas e
privadas em nosso município, inclusive, sendo diretor em algumas delas, a exemplo do Colé8io

Padre Vieira, Centro Educacional de Barreirinhas, Tarcilo Vieira de Melo, Roberto Santos e

Cleonice Lopes.

Professor lvardo era daqueles que comprovadamente tinha amor à profissão, e como todo

bom professor deixou seu legado. Uma demonstração de que gostava do que fazia, foi ter

casado com uma professora com quem dentre os filhos, quatro são professores, como citado

acima.

lvardo Pereira Bastos nasceu em 31 de outubro de 1936, faleceu aos 70 anos em 23 de abril de

2007. Homem preparado e bem quisto, o professor lvardo, por onde passou deixou saudades

em seus colegas professores e demais colaboradores das instituições, bem como seus alunos

que muito o respeitavam.

Diante o exposto aclma, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação dessa

tão importante proposta.
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