
CAMARA MUNICIPAL

SANTA PE DO SUL
ESTADO DE SAO PAULO

279/2016INDICAQAO N°

0 Vereador Wagner Antonio Pereira Lopes, no uso de
suas prerrogativas parlamentares, etc.;

Indica ao Prefeito ARMANDO ROSSAFA GARCIA, as
providencias que se fizerem necessarias, junto ao setor competente da
municipalidade, no sentido de realizar estudos visando redenominar a Rua dos
Coqueiros II com o nome do Senhor Manoel Alves Ferreira.

JUSTIFICATIVA:

A presente sugestao objetiva homenagear um dos homens que
contribuiu para a historia e o crescimento de Santa Fe do Sul. E sabido que em
1978 o Senhor Manoel Alves Ferreira trabalhava como lavrador, foi tambem
charreteiro, meio de transporte usado nas decadas de 50 e 60.

Casado com a Senhora Benvinda Rosa de Jesus Ferreira que
faleceu aos cem (100) anos, o ano passado e com a maior alegria de ater vivido
em Santa Fe do Sul, por mais de cinquenta anos. Tiveram 10 filhos (as):
Domingas Ferreira Carlos, Jesuino Alves Ferreira, Joao Alves Ferreira, Emilia
Alves Ferreira, Luiz Alves Ferreira, Alice Rosa Alves, Aparecida Rosa Alves da
Silva, Olinda Alves Ferreira Foresto e Maria Alves Ferreira da Silva.

Deixou para seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos alem da
Chacara Sao Manoel, localizada nos altos do lado leste da cidade, um legado de
vida baseado na simplicidade do homem do campo, que traz em suas maos
calejadas e nas rugas do rosto cansado e sabedoria, a disciplina e a
responsabilidade como a maior heran9a que um ser pode deixar em vida.

Diante do acima exposto e considerado grande merecedor de tal
homenagem. Daf a razao da presente propositura, que esta a merecer a aten$ao
da Administraijao Municipal.

Sa/a das Sessoes Dr. Joao Alfredo do Amaral Ribeiro
>ro de 201601 de
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