“Institui o nome da Rua
Doze, no Bairro:São Lourenço,
como rua: Nerci Barbosa de
Lima.”

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 1º Fica instituído que a Rua Doze, localizada no bairro São Lourenço,
passa a ser Rua:Nerci Barboza de Lima.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta
das dotações próprias do orçamento vigente.

Art. 3° Esta lei entrará em vigor a partir da data da sua publicação.

Alvorada, 11 de Maio de 2022.
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PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO Nº 42/2022

O projeto de lei proposto tem por finalidade dar o nome da Rua Nerci
Barbosa de Lima, para assim homenagear esse cidadão morador desta cidade há
34 anos, veio de Santa Rosa para Alvorada com 23 anos, onde construiu sua
família, trabalhou na sua última empresa Macro Engenharia como encarregado
geral por 20 anos, construindo prédios de suma importância para o crescimento e
desenvolvimento econômico da nossa cidade, dentre os seus trabalhos e
execuções estão as obras das empresas (Big, Nacional, e rede Wal-Mart, GM
dentre outros).Ajudou muitas pessoas a saírem do desemprego, indicando e
sempre auxiliando na contratação dos mesmos.

Foi pastor da Igreja Assembleia de Deus localizada no bairro Umbu em
nossa cidade que congregava há 34 anos e pastoreou a mesma por 6 anos
juntamente com sua esposa Dilva, suas 5 filhas Carlize, Michele, Andreara, Bruna e
Priscila, suas 4 netas e 2 netos.
Sendo assim, fica a singela homenagem a este homem que teve um papel
importante em nosso Município, que partiu deixando seu legado vivo em cada
construção feita com suas mãos, e com isso será lembrado por todos aqueles que
tiveram a honra de conhecer e conviver com esse grande ser humano.
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JUSTIFICATIVA

