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PROJETO DE LEI Nº 578/2020

ALTERA A DENOMINAÇÃO DA RUA 07
NA LOCALIDADE DO CAMPESTRE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes legais na Câmara Municipal,
APROVA:

Art. 1º A Rua 07 situada na localidade do Campestre, denominada através da Lei nº. 1.509, de
24/11/1997, passa a denominar "RUA MANOEL BENTO". 

Art. 2º O Poder Executivo Municipal deverá providenciar a colocação de placa indicativa e
respectiva comunicação, da alteração da denominação, à Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT, Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA, Companhia
Energética de Minas Gerais – CEMIG e empresas de telefonia fixa e móvel. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 11 de dezembro de 2020.

Maria da Conceição Aparecida Baêta
-Vereadora-
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JUSTIFICATIVA

A proposição apresentada visa a consolidação de uma situação de fato, que há persiste há
mais de 20 (vinte), já que deste a nomeação efetivada pela Lei 1.509/97, a Rua então denominada
Rua 07, já era popularmente conhecida como Rua Manuel Bento, que tinha residência no referido
logradouro, o qual gozava de grande prestígio na comunidade pelas suas qualidade de homem
trabalhador e de família.

Conforme pode se verificar das contas de energia elétrica em anexo, todas as
correspondências dos moradores da referida rua, possuem como endereço Rua Manoel Bento.

Não se trata neste projeto de uma oficialização de logradouro público, já que tal ato
compete ao Poder Executivo, mas, tão somente uma homenagem merecida e que de fato já se
consolidou entre os moradores daquela comunidade, que como dito, já há vários anos identificam
a rua com o nome do Sr. Manoel Bento.

Deve ser ressaltado, que a Rua já conta com infra-estrutura de água, luz, e inclusive uma
parte com calçamento, sendo que este ano fora inaugurada naquela Rua uma Unidade Básica de
Saúde.

Desta forma, deve-se destacar que a Rua já se encontra nomeada, como Rua 07, o que se
busca é apenas a alteração do nome do referido logradouro para se atribuir justa homenagem ao
Senhor Manoel Bento e sua família, bem como para concretizar uma situação de fato existente há
mais de 20 anos.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 11 de dezembro de 2020.

Maria da Conceição Aparecida Baêta
-Vereadora-


