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n cÂruana ryturutctpAL DE BARRETRAS, ESTADO DA BAH|A, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,

PROJETO DE [Et Nc 055/2022, de 01 de setembro de 2OZ2

Sala das sessões, 01 de setembro de 2022.

APROVA:

Art. le Fica denominada de " PRAçA ANTôNro PERETRA DA srlvA,,, a praça em construção na
entrada do Conjunto Habitacional Buritis, nesse município.

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

O presente projeto de Lei, visa denominar de " PRAÇA ANfÔttO penetnA OA SI[VA,,, a praça

em construção na entrada do Conjunto Habitacional Buritis, nesse município.

Natural de Ruy Barbosa - BA., nascido em 03 de setembro de 1936, Antônio Pereira da Silva,

chegou em Barreiras no ano de 1995, consigo vieram sua esposa Raimunda e os filhos do casal,

e na bagagem, trazia também seus sonhos.

O senhor Antônio e sua esposa, a senhora Raimunda, cuidavam da praça, que agora recebe

indicação do seu nome, como se fosse o quintal de sua casa. Ali, eles não apenas plantavam

suas plantas e árvores, como também culüvaram sonhos, empreendendo com seu comércio
que por muito tempo serviu a comunidade, onde por muitos anos viveu com sua família, vindo
a óbito em 29 de outubro de 2016.

Seu Antônio deixou um legado de bom pai, esposo e amiBo sempre disposto a lutar por seus

ideais e pela comunidade, com seu jeito simples e bem-humorado, ajudando as pessoas que o
procuravam não media esforço para auxiliá{as em suas necessidades.

Diante o exposto acima, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação dessa

tão importante proposta.
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