PROJETO DE LEI Nº. 006/2022.

“Dá denominação de Logradouro Público e determina outras
providências”
A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, Prefeito Municipal de
Rio Novo, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Passa a denominar-se Praça Marta de Oliveira Loures, a praça
construída no bairro Novo Horizonte.
Art. 2º - O Poder Executivo providenciará a afixação da placa indicativa
no novo logradouro, bem como comunicará tal procedimento à Empresa Brasileira de
Correios e ao Pelotão da Polícia Militar de Rio Novo.
Art. 3º - As despesas advindas com a execução da presente Lei correrão
por conta de dotações próprias constantes do orçamento vigente.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio Novo, 17 de fevereiro de 2022.
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JUSTIFICATIVA
Marta de Oliveira Loures, a popular " martinha " nasceu em 11 de agosto de 1945, nos
deixando em 03 de março de 2014 , casada com José Nascimento Duprat e Mãe de
Melquezedec Loures Duprat . Tinha sempre um sorriso largo, uma alegria contagiante e
principalmente um grande coração sempre preocupado em ajudar ao próximo. Trabalhou
por longos anos como servente escolar, participava do pastoral do batismo e era uma
apaixonada carnavalesca ainda mais pela sua Unidos de Barrabás.
Nada mais justo de que dar o nome de Marta de Oliveira Loures , a nossa saudosa e
popular " martinha " a praça recém construída ao lado do nosso Cristo Redentor no bairro
novo horizonte, onde ela por muitos anos residiu ,convivendo até o último dos seus dias
com todos do local que tiveram o prazer de conhece-la e desfrutar de todos seus atributos
de amizade ,alegria e solidariedade.
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