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Projeto de Lei n" 041t2020, de í7 dejunho de 2020.

"Dispõe sobre a denominação da

Rua: Maria José de Souza, localizada
no Bairro Morada Nobre, desta
cidade".

A Câmara Municipal de Vereadores de Barreiras, Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais e regimentais.

APROVA:

Art. í" Fica denominada a "Rua MARIA JosÉ DE souzA" o logradouro público
situada, na segunda travessa, entre as Ruas são Diogo e chega de saudade.

Àrt.20 Fica a Prefeitura Municipar obrigada a dar pubricidade à rei, comunicando
aos órgáos constituintes do município, da denominação do logradouro.

Art. 30 Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçáo, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das sessões, 17 de junho de 2O2O
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JUSTIFICATIVA

Encaminho a referida proposição para que seja submetida ao exame dos
demais colegas, considerando as justificativas apresentadas.

Senhores Vereadores, queremos através deste gesto, reconhecer os
trabalhos prestados, e dar significativa importância as pessoas que já
viveram sobre essa cidade, a senhora Maria José de Souza, nasceu em
Macaúbas na Bahia, chegou ao oeste da Bahia no final da década de 50, foi
pioneira no segmento de hotelaria em Roda Velha, primeira pousada as
margens da BR 020 em 1960, hospedando celebridade como Juscelino
Kubistchec no período da construção de Brasilia, (local escolhido pelo
mesmo para descansar em alguns finais de semanas). Enquanto vida teve
contribuiu para o desenvolvimento da região oeste como desbravadora e
empreendedora.

Por fim, é importante ressaltar que o maior mérito do presente projeto de
Lei e criar na sociedade civil, as denominações necessárias aos logradouros
públicos.

Colho o ensejo para reiterar a necessidade da aprovação desta proposição.

Sala das sessões, 17 de junho de 2020.

BERTOLI
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