OSMAR DE OLIVEIRA, Vereador abaixo assinado,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,
apresenta à judiciosa apreciação da Colenda Câmara de
Vereadores o seguinte:

CONSIDERANDO que a história é feita pelo trabalho, às
vezes anônimo, de cidadãos que muito deram de si para a sociedade, e que essa mesma
sociedade deve registrar a passagem de todos quantos com ela contribuíram;

CONSIDERANDO que a esta Câmara Municipal cabe
homenagear, na medida do possível, os cidadãos que ajudaram no desenvolvimento de Porecatu;

CONSIDERANDO que uma das formas de lembrar o
trabalho e exemplo desses cidadãos é dar seus nomes a ruas e praças públicas;

CONSIDERANDO que, dentre os nobres moradores que
viveram em Porecatu, o Pastor Moacir José Gonçalves faz jus a especial destaque, pois em todos
os anos em que residiu neste Município, congregando junto a Igreja Evangélica Assembléia de
Deus, Ministério Missão, dedicou-se a zelar pela vida de muitas pessoas, tanto na área espiritual
como na área social, não medindo esforço para auxiliar a quem necessitasse, independente da
opção religiosa de cada um, inclusive dedicando-se na árdua busca pela reabilitação de
dependentes químicos. Ressalta-se ainda que, como cristão convicto, sempre norteou seus
caminhos nos princípios bíblicos, assim,

APRESENTA

À

JUDICIOSA

APRECIAÇÃO

DA

COLENDA CÂMARA DE VEREADORES, O SEGUINTE

PROJETO DE LEI Nº 23 /2010

S Ú M U L A – Denomina Praça do município de Porecatu.

Artigo 1º- A Praça localizada na Vila Iguaçu, entre as Ruas 21 de Setembro e Maestro Honório
Maestrelli, no Município de Porecatu, denominar-se-á PRAÇA DA BÍBLIA – “PASTOR
MOACIR JOSÉ GONÇALVES”.

Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal obrigado a tomar as providências necessárias no
sentido de proceder à completa e visível identificação desta praça, no prazo máximo de 120
(cento e vinte) dias a partir da publicação desta lei.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Sala das Sessões, 07 de junho de 2010.

OSMAR DE OLIVEIRA
Vereador

Apoiamento:

