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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA INDEPENDENCIA
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R. Santa Maria, 500 - Centro - Cep: 16.940-000 - Nova Independência - SP.

LEI N°. 1017/2009.

"DÁ DENOMINAÇÃO À RUA 05 (CINCO),
BAIRRO MORADA DO TREVO, MUNiCíPIO DE
NOVA INDEPENDÊNCIA".

JOSE PEDRO TONIELLO, Prefeito Municipal de Nova
Independência, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe
são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

ArtigO 1°. - Fica a rua 05 (cinco) do Bairro Morada do Trevo,
nesta cidade, doravante, denominada "CATARINO ANTONIO DOS
SANTOS".

Artigo 2°. - As despesas para execução da presente lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

ArtigO 3°. - Esta lei entra em vigor na data de sua
promulgação, revogando-se as disposições em contrário.

'. Nova Independência, 15 de outubro de 2009.

Publicado na Secretaria Geral, desta PM, na data supra, mediante a
afixação no local público, de costume.
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JUSTIFICATIVA -

o presente projeto tem como finalidade precípua dar
denominação à rua 05 (cinco), no bairro Morada do trevo nesta cidade,
bem como, prestigiar família tradicional do município com a
perpetuação do nome.

Catarino Antonio dos Santos, nascido no município de
Riacho de Santana - BA,aos 26/05/1917, faleceu em data de 16/08/2005.

Viveu nesta região por aproximadamente 70 (setenta
anos), é um dos pioneiros nesta cidade de Nova Independência-SP.

Casou-se com a Sra. Ana Carola dos Santos, com
quem teve 10 (dez) filhos: Ermelindo Antonio dos Santos, Regina Antonia
da Silva,Nair dos SantosSouza,João Antonio dos Santos,Moacir Antonio
dos Santos, LuizAntonio dos Santos, José Antonio dos Santos, Benvindo
Antonio dos Santos, Josefa Antonio dos Santos e Reginaldo Antonio dos
Santos.

Durante o período em que viveu no município de Nova
Independência trabalhou na agricultura com seusfamiliares.

Atuante e participativo, fez amizades, estabeleceu
vínculos e deixou traços eternos de boa pessoa.

Homem de pouca posse, mas de grande valor moral e
histórico para nossacidade. Deixou exemplos de boa índole que jamais
podem seresquecidos por nós cidadãos neo independentes.

Enfim, fez história, cujo nome deve ser perpetuado na
biografia geográfica de nossomunicípio.

Daí, a presente propositura, cujo adesão dos pares
espero contar.

Sala das sessões,05 de outubro de 2.009.

FellxJosé dos Santos
Vereador


