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PROJETO DE LEI Ne 049/2021, de 13 de julho 2021

.DENOMINA PRAçA MARIA DA MATA
caMPos, A ANTTGA PRAçA DO CA|S, NA
RUA MARECHAT OEODORO, NESTE

MUNrcíPro"

I CÂnaana UUllClPAt DE BARRETRAS, ESTADO DA BAH|A, no uso de suas atribuições tegais e
regimentais,

APROVA:

Art. 19 Fica denominada de "PRAçÂ MARIA DA MATA CAMPOs,,, A PRAçA GETÚTIO VARGAS,

NA oRrÁ Do cArs, NEssE MuNtcíPro.

Art. 2e Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Sala das sessões, 13 de julho de 2021
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,USTIFICATIVA

O presente projeto de Lei, visa denominar de "PRAçA MARIA OA MATA CAMPOS, A PRAça

DO CÁlS, na Orla do Cais, NESSE tvtUltcÍptO.

Observando o que preceitua a lei orgânica do município Ne 937, de 17 de maio de 2011, ART

4e Na escolha de novos nomes para os logradouros públicos serão observados os seguintes

critérios:

I nomes de brasileiros que se tenham distinguidos:

a) em virtude de serviços prestados ao Município, ao Estado ou ao País;

b) por sua cultura e projeção em qualquer ramo do saber humano;

c) pela prática de atos heroicos e edificantes.

Assim, sugerimos o nome: Praça Maria da Mata Campos.

Nascida Maria Nunes da Matta em Barreiras na data de 23/05/7976, ainda criança dedrcou-se

ao estudo da música tendo sido aluna do Maestro Antonino Sampaio. Foi homenageada por

este grande mestre com a composição Olhos de Maria como prêmio por seu destaque nos

estudos. Mulü-instrumenüsta, se identificou mais com o violino se apresentado em eventos

locais, na igreja, no teatro e, quando da sua chegada, durante as sessões do Cinema Mudo.

Ainda muito jovem, com a experiência adquirida do pai e de um dos irmãos, revelou-se como

empreendedore tendo aberto um negócio próprio em 1940. Casando-se em 1944 com o
também negociante Arnaldo Campos, a titular e a firma individual passam a denominar Maria

da Mata Campos.

Esteve na linha de frente da empresa, atual Casa Campos, ao longo de 38 anos sendo

reconhecida como excelente comerciante não só em Barreiras como em toda íeBião Mesmo

após mais de 80 anos da fundação, Maria da Mata Campos ainda e lembrada na empíesd poí

clientes e representantes das gerações que a conheceram.

Mudou-se para Brasília em 1979 para morar com a filha e dedicaí-se aos netos, quândo

eternizou suas reminiscências sobre Barreiras em valsa com composição de sua autoria.

Reconhecide como Personalidade do Centenário de Barreiras por ocasião do aniversário da

cidade em 26/0517991teve o seu diploma expedido em pela ACIABA, AEAB e a ABRASoJA em

dezembro de 1991

Faleceu em BrasÍlia em 22.05.2006
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Morou ne Rua Marechal Deodoro em frente à praça de 1961 a 1979.

Nobres colegas vereadores, assim, entendo que a senhora Maria da Mata Campos muito
contribuiu para o desenvolvimento cultural, bem como para o progresso do nosso municipio.

onde até hoje tem seus frutos, empregando inúmeros pais e mães de Íamílie.

Diante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação dessa tão
importante proposta.

Santos Filho
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