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PROJETO DE LEI NO 108/2019, DE 13 NOVEMBRO DE 2019.

EMENTA:
oÁ o ttoue DE PRAÇINHA ANToNto
RIBEIRO DE SOUZA, A PRACINHA
LocALtzADA ENTRE AS RUAs rouÁs
ALVES, RUA BEIJA FLOR E ESQUINA
COM A AV. SANTA CUSTODIA
BARREIRINHAS.

a cÂmlna MUNtclpAL DE BARRE|RAS, ESTADo DA BAH|A, no uso de

suas atribuições legais e regimentais.

APROVA:

Art. 1" Dá o nome de Pracinha Antonio Ribeiro de Souza à pracinha
localizada entre as ruas Tomas Alves, rua Beija flor e esquina com a Av.
Santa Custodia em Barreirinhas.

Art.20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrario

Sala das sessões, Barreiras,
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Justificativa

Antônio Ribeiro de Souza, nascido em 13 de Dezembro de 1934, conhecido

por Antônio jurubeba, chegou em Barreiras em meados de L97t, morador

no bairro de barreirinhas onde comprou três lotes, abriu sua oficina

automotiva, sendo o primeiro mecânico a tra ba lha r prestando serviços para

fazendas, trabalhando com tratores estacionários e fabricando peças em

torno mecânico, também em sua jornada de trabalho conheceu vários

fazendeiros como o Sre Gersinho onde trabalhou com motores sendo um

dos primeiro mecânico torneiro da região. Suas experiências em trabalhar

em oficina foi passando para a sua geração onde ele ensinou os seus filhos

a mesma profissão de torneiro mecânico.

O senhor Antônio foi sempre acreditou na melhoria do bairro de

barreirinhas, principalmente na cobertura do canal e a pavimentação

asfáltica das ruas, pois, o mesmo residia e tinha um lote as margem do

canal, e para que o início e termino das obras de cobertura do canal não

fosse prejudicado, seu Antônio em diálogo com o município teve que doar

parte do seu lote para que fosse feito o carnal de esgoto beneficiando a

população de Barreirinhas. Atualmente neste local existe uma pequena

pracinha que é zelada pela a senhora dona Gleide Mirian Araújo Da Silva,

viúva do senhor Antônio ribeiro, que tem se dedicado ao cuidado e limpeza

da pracinha, inclusive cultivando um pequeno jardim com plantas

medicinais para o uso dos próprios moradores do bairro.
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