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PROJETO DE LEI N9 096 /2027,03 DE NOVEMBRO DE2027

"otspôt soBRE e »eNo*ttN,lçÃo
DE pMÇA oo tpÊ toÃo ,troNso
PEREIRA DOS SÁNTOS, A PRAÇA

tsrÁ tocltIZADA ENTRE A RrrA

GODOFREDO CRUZ T,C,VENTOÁ, TOSÉ

BoNrFACro No BATRRq sÃo
MIGUEL, NESTE MUNICIPIO.

VEREADORA ZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS NO USO dC SUAS
atribuições legais, apresenta para deriberação soberana do prenário
desta Casa o seguinte projeto de Lei:

Art. lo Fica denominada "pRAÇA oo rpÊ "loÃo AFONSO PEREIRA DOS
sArlros", a praça localizada entre a Rua Godofredo cruzlAvenida José Bonifácio,
no Bairro São Miguel, neste município.

2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Barreiras Bahia,03 de novembro ile202l

IZABEL ROSA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE

Assin atu ra dc =u nc

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: wuw.camaradebarreiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101



Cârnnra Jvluníríyaf íe tsarreíras - tsA
CNPJ: I 6.256.893 IOOOI -7 O

o objetivo desse projeto de Lei é homenagear uma munícipe, que sempre
foi exemplo de luta, determinação, superação eÍumildade.
_ Que sempre teve a bondade como um de seus princípios, que lutou até o
frm e, fez de sua luta um exemplo para todos.

Um barreirense, que fez da caridade uma base de sua vida, que sempre
pensou no próxim-o e, buscou de todas as formas ajudar àquele, qu. _ài,
necessitavam. JOÃO AFONSO, deixou sua ,nu."u po. ondà pursou e, ,o,
deixou um grande ensinamento, DESSA VIDA, LÉVAUOS'aPENAS O
AMOR QUE DOAMOS.

JUSTIFICATIVA:

JOÃO AFONSON PEREIRA
0410112021, aos 60 anos.

IZABEL ROSA

AFONSO, como era cariúosamente coúecido, deixa para nós um
profissional que soube honrar a grande missão aqui
um padrão de comportamento baseado em trabalho,
o de caráter. Sempre manso e gentil aproximou seu

coração do coração de Deus e com humildade.
Desta forma, se fez justo e justificável, a homenagem prestada a esse

cidadão barreirense, que deixou seu exemplo de vida .Iqr" muito fez por
aqueles que a cercavam, independente de convivência ou deiaço familiar.

DOS SANTOS, faleceu no dia

Barreiras Bahia,03 de novembro de 2021

DOS SANTOS
Vereadora - AVANTE
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