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Projeto de Lei no 055 de 30 de agosto de2O22

"MODIFICA A DENOMINAÇÃO DA ESCOLA
MUNtctPAL PRlNclPlo DE SABEDoRIA,
QUE PASSA A SER ESCOLA MUNICIPAL
JOSE GOMES DE CASTRO, NA CIDADE

DE BARREIRAS- BA'.

e cÂulne MUNIcIPAL DE vEREADoRES DE BARREIRAS' ESTADo DA

BAHIA, no uso de suas atribuiçÕes legais e regimentais,

APROVA:

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na

disposições em contrário.
data de sua publicação, revogadas as

Sala das Sessões, 30 de agosto de2O22

Art. 10 - Modifica a denominaçáo da Escola Municipal Princípio de sabedoria,

oue Dassa a ser Escola Municipal José Gomes de Castro'

áua'Luis Viana, no bairro Novo Horizonte, bem como seu

lésuino Pamplona, no bairro Jardim Ouro Branco, no Mu

BA,
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que submeto à apreciação dessa casa modifica a

denominação da Escola Municipal Princípio de Sabedoria, que passa a ser

Escola Municipal José Gomes de Castro, a escola situada na Rua Luis Viana, no

bairro Novo Horizonte, bem como seu anexo situado à rua JesuÍno Pamplona,

no bairro Jardim Ouro Branco, no Município de Barreiras- BA.

Sr. José Gomes de Castro, patriarca da família Castro, o empresário

faleceu aos seus 89 anos de idade. Conhecido popularmente como Zé de CasÚo,

nasceu no município de Boninal, Chapada Diamantina, no dia 24 de maio de

1924. Antes de se casar com Leopoldina Castro, conhecida por Dona Sinhá, Zé

de Castro era bastante conhecido na Chapada pela compra e venda de pedras

e couro.

Depois de consolidado como negociante na Chapada Diamantina, Zé de

Castro, com o apoio irrestrito da esposa, escolheu Barreiras para fincar raízes e

empreender. O ano de 1964 foi o escolhido pelo casal para desembarcar em

Barreiras, uma cidade que contava a época com uma população de apenas

9.831 pessoas.

Sempre teve muita força, garra e determinação em seus projetos

visionários envolvendo o comércio regional, contribuindo significativamente com

o crescimento e desenvolvimento de nossa região Oeste. O nome escolhido traz

consigo uma trajetória de grande potencial de muita garra e determinação,

tornado adequada a homenagem.

Por todo o exposto, contamos com a sensibilização e o apoio dos nobres

"Edis" para a aprovaçâo desse importante Projeto de Lei.

Sala das Sessões 30de agosto de2022.
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