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MENSAGEM

Excelentíssimos Senhores Presidentes das Comissões Permanentes,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,
O homenageado, Ernesto Soares Almeida, nasceu no dia 29 de novembro de 1938,
na cidade de Itapeva e faleceu em 12 de maio de 2019 na cidade de Itapeva.
Ernesto Soares Almeida mais conhecido como " Ernesto Barbosa” foi casado com a
Sra Lurdes Maria.
Ernesto morou até seus morou até seus 10 anos no bairro Guarizinho o qual desde
muito pequeno começou a trabalhar na roça com seus pais, depois mudou-se para o
a Vila Nova, trabalhou com seu tio em um mercadinho da família viveu por lá ao longo
de 69 anos. Um homem guerreiro, honesto, culto gostava de uma boa conversa,
assistir futebol no Corinthinha, batia carteirinha no Baile 13 de maio, como um bom
santista adorava jogar truco, amava pescar deve ser por isso que era tão calmo.
Senhor Ernesto foi um homem amado por todos, deixou sua marca no coração
daqueles que o conheceram
Considerando que é uma demanda dos moradores do local, tal como infraestrutura
básica, razão pela qual esta parlamentar solicitar essa denominação de Rua.
Diante disso, pede-se aprovação destes nobres vereadores deste Projeto.
Respeitosamente.
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PROJETO DE LEI 0153/2020
Autoria: Débora Marcondes
Dispõe sobre denominação de via pública
Ernesto Soares Almeida, localizada no Jardim
Maringá IV.

A Câmara Municipal de Itapeva,
Estado de São Paulo, APROVA o
seguinte PROJETO DE LEI:

Art. 1º Passa a denominar-se Ernesto Soares Almeida a Rua 4, travessa 1, no
Jardim Maringá IV.
Art. 2º Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Palácio Vereador Euclides Modenezi, 11 de novembro de 2020.

DÉBORA MARCONDES
VEREADORA - PSDB
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