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PROJETO DE LEI No 094, de 08 de outubro de 2019.

Câmara Munic
P.ôrôrolO n

"DENOMINA CETSO BÁRBOSÁ DOS SA'VrOS
A EscoLA MoDELo EM coNsrRttçÃo, NA
nue losÉ MARIAN,, No BAIRR} fuoaaoe
DA LUA DE CIMA, 

'VESTÁ 
CDADE DE

BARREIRAS. BA."

E CÂuaRa MUNIGIPAL DE BARREIRAS, EsTADo DA BAHIA, no uso de SUaS
atribuições legais e regimentais,

APROVOU:

Art. 10 - Fica denominado de ,GELSO BÁRBOSA DOS SATVIOS A ESCOLA
MoDELo EM coNsrauçÃo, NA RUA,tosÉ ry,aanuo, No BAtRRo M)RADA
DA LUA DE CIMA, A'ESTÁ CDADE DE BARREIRAS - BA."

Art.20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua pubricação, revogando-se as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 08 outubro de 20í9:

Filho
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JUSTIFICATIVA

o presente Projeto de Lei, visa denominar de ,,cELSo BARBosADos sÁrvrosA EscoLA MoDELo EM coNsrRuçÃo, Ne aua .tosÉ MAR;ANI, No
BAIRRO MORADA DA LUA DE CIMA,IVESTA CIDADE DE BARRfi,RAS. BA..

Filho de João Barbosa dos santos e Minervina Barbosa dos santos, cElso
BÁRBosÁ Dos sÁrvros nasceu na Fazenda paurista, no diao2to7t1919. No finar
da década de 2o a famíria mudou-se para o distríto de sítio Grande. Nessa
localidade, celso cresceu ao rado dos seus irmáos João, Antenor, cantoníria e
N ilse.

Ainda jovem, iniciou suas ativÍdades poríticas. No ano de 1946, aos 27 anos,
candidatou-se a Vereador pero município de Barreiras, ao rado do prefeito ereito,
sabino Dourado, o quar foi prefeito por dois mandatos (1946 a 1950 e 19s5 a 19s9).

celso' entretanto, não conseguiu se ereger, mas sabino rhe concedeu o cargo de
Admínistrador do Distrito de sítio Grande. Durante sua administraçao, cerso fez
melhorias de ruas, abriu uma picada de estrada até o povoado de Garheirão,
administrou a construçáo da primeira ponte do povoado de Estiva e também ficou
encarregado de reconstruir o pavirhão da feira da Vira de sítio Grande.

No dia 04 de novembro de ígs2, recebeu a quantia de um mir e duzentos cruzeiros
para aquela finalidade, através do Empenho no 706152, quando o prefeito de
Barreiras já era o senhor Elpídio Nunes.da Mata. celso Barbosa faleceu no dia 27
de julho de 2000 aos B1 anos, deixando para todos que o conheciam um regado de
força, perseverança e trabalho em prol região,

Homem de inestímada honradez, DOS SÁrVfOS contribuiu de
forma incontestável para o , deixando um grande legado
para todos do seu convívio. Diante do
apoio dos meus nobres pares, para a

contar com o
Filho
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