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PROJETO DE LEI N" 034 12019 DE 10 DE JUNHO DE 2019.
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"Dispõe sobre

a

denominação da
Quadra Poliesportiva da Comunidade
Itha da Liberdade de PRUDÊNCIo
FERRETRA DA PAtxÃo."

a cÂuaRl MUNtctPAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS, ESTADo DA BAHIA, no
uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

APROVA:

Fica denominada de "QUADRA POLIESPOnIVA pnUOÊNCIO FERREIRA
DA PAIXÃO" localizada na Comunidade llha da Liberdade, zona rural deste municÍpio.

Art.1o

-

Art. 20

-

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas

as

disposições em contrário.

Sala de Sessões, 10 de junho de 2019.
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que submeto à
homenagem ao Senhor

apreciaçáo desta Casa, dispõe sobre a

pRuoÊttclo FERREIRA oa petxÃo.

pRuOÊttctO FERREIRA oa patxÃO nasceu em Barreiras no dia 09/08/1872 e

foi criado pelo seu padrinho na fazenda no Povoado da Liberdade. Ali

cresceu,

trabalhou e constituiu família.

Faleceu aos 121 anos no dia 14108/í993 deixando'13 filhos, 74 netos e muito
orgulho e saudades para os familiares e amigos.

Após o seu falecimento, a fazenda a qual ele viveu foi dividida em 30 partes,
sendo criado o Assentamento llha da Liberdade através do INCRA e em parceria com o
Governo Federal. Atualmente continuam 30 famílias assentadas nessa localidade.

O Senhor Prudêncio conquistou o respeito de todos, tornando-se uma pessoa
muito querida não só na sua comunidade como também nos povoados vizinhos,
deixando marcas de amor e amizade.
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