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PROJETO DE LEI NO 105 
'2019, 

DE 31 OUTUBRO DE 2019'

EMENTA:
õÃõ Hôrrre DE PRAÇA sÃo PED-Ro A

PRAçA EM FRENTE A IGREJA SAO

PEONO,NO LADO DA BR 135 NO BAIRRO

sÃo peono.

a CÂUANA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA' NO USO dC

suas atribuições legais e regimentais'

APROVA:

Art. 1o Dá o nome de Praça Sáo Pedro à praça em frente a lgreja São

Pedro, no bairro Sáo Pedro'

Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação' revogando-se

as disPosições em contrario

Sala das sessóes, Barreiras, 31 de outubro
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Justificativa

Por volta dos meados da decada de 70 trabalhos pastorais foram se
estendendo no município, mesmo ainda não sendo uma Diocese e náo tendo
organizações paroquiais, a presença de padres e freiras, bem como o
envolvimento e engajamento de leigos, se estendeu por diversas localidades em
nossa cidade, assim dava início a um processo de organização pastoral na
comunidade São Pedro, que até então tinha como nome do Baino Rêgo. Os
trabalhos pastorais se concentraram especialmente nas localidades onde hoje
existe o Centro catequetico São Pedro, antiga escolinha São pedro e em um
grande terreno, onde esta localiza da hoje a lgreja de Sáo pedro.

Nesses locais eram celebradas missas, encontros, bingos e diversas atividades
pastoraÍs para o fortalecimento da lgreja no bairro, a partir dai foi-se organizando
e estruturando aquele espaço onde foi construída a primeira lgrejinha qual com
muita honra foi dedicada a sáo Pedro, pois um antigo morador do Bairro que
muito ajudava naquela época fez a doação da imagem de São pedro, tornando
o santo a partir daquela época o padroeiro da comunidade e posteriormente o
Nome do Bairro.

Além da lgreja o grande terreno tornou-se também ponto de vendas de
Mercadoria, o que por muitos anos era ocupado nos domingos com feira livre,
conhecida como a Feirinha do Sáo Pedro, com o passar dos anos o espaço foi
estruturado e construído até um mercado comercial naquela localidade para os
feirantes e assim tanto a comunidade quanto a feirinha de são pedro só crescia.

A pequena lgreja, que mais se parecia com uma capela não comportava mais o
número de fieis e foi então que se deu na mesma praça a construção de uma
lgreja com estrutura mais ampla e maís moderna que durou em média uns quatro
anos para ficar pronta. Durante todo esse processo entendeu-se também que o
espaço já não atendia mais as necessidades dos feirantes e de todos que se
dirigiam aos domingos para esse local para fazer suas compras, visto que
barracas já estavam tomando espaço das ruas laterais e da calçada e portas da
lgreja impedindo a realização de algumas celebrações. A partir daí toda
comunidade com o apoio do pároco da época, lutou junto ao executivo para que
fosse organizado um novo espaço estruturado para o funcionamento da feira
livre.

E que o espaço das imediações da lgreja Sáo pedro, ou seja a praça, já
conhecida e denominada pelos moradores do Bairro e os fiéis da comunidade
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como Praça São pedro ficasse livre para que fosse estruturada como praçatornando assim um cartão postar e uma áiea de razer significativa para osmoradores do Bairro São pedro. Com a mudança da feira livre para o Urirro Vif,Rica e
é conh 

l, construÇão de uma lgreja ampla, hoje o localPraça ;':'ijiJffi,'.ff"Ji:11.i;lT:T,:S;[projeto legislativo.

Diante da relevância do projeto lei, que valoriza a história da comunidade sãoPedro, e_ que. torna o projeto merecedor da atenção de todos, soricito a suaaprovação pelos nobres pares.

Sala das Sessões, 3í de outubro de 201g

UES DE SOUZA
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