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PROJETO DE LEI NO 050/2021

&.p#esesfB`ife® Disp6e sobre a denominacao de Rodovia
Municipal      Joao      Benedito      Filho      ou
Transbendito  na forma  que  indica.

Art.   10   Fica   denominada   de   Rodovia   Jo5o   Benedito   Filho   ou

Transbendito,  o trecho  da  estrada  que  liga  a  CE-85  sendo  que o  mesmo

inicia  na  bifurcacao  para  a  localidade  de  C6rrego  do  Paulo  a  esquerda  e

Mosquito   a   direita.   Esta   denominacao   seria   do   inicio   da   bifurcac5o   do

c6rrego da  Paulo a direta vindo  para o  Mosquito,  onde seria  nomeada  ate a

curva  que d5  acesso  aos Ciceros.

Art.  20 Este projeto de lei entrara em vigor na data de sua publicacao.
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JUSTIFICATIVA

A  localidade de C6rrego  do  Paulo  recebe  uma fabrica  da  utilizacao  da

mat6ria  prima  do  coco,  onde,  a  mesma  vein  trazendo  progresso  no  setor

social e econ6mico do  nosso municipio e precisa  de uma  localiza€ao  pr6pria

para   enderecar  aos  seus  fornecedores  e  consumidores.   Aproveitando  o

ensejo  desta tao  importante aquisicao  para  o  Distrito de  Mosquito  e vendo

a  imports ncia do Senhor Joao Benedito Filho na  Loca]idade de c6rrego do

Paulo nada mais justo de reconhecer a  luta de urn homem trabalhador, que

criou  v5rios  filhos  com  o  suor  do  seu  trabalho,  dando  a  sociedade  uma

grande contribuic5o  para  o  desenvolvimento  de sua  localidade.

Peco  aos  nobres  pares  apoio  para  aprovacao  deste  projeto,  onde

reconheceremos  a  importancia  do  senhor Jo5o  Benedito  Filho de  Sousa

na   sociedade   amontadense   e   damos   nome   pr6prio   a   urn   trecho   de

desenvolvimento  econ6mico.

Camara  Municipal  de Amontada/CE,17 de  maio  de 2021

(o  lotAhunt'J,
ARCELIO DOS

VERE


