


PROJETO DE LEI Nº 008/09



“Denomina  Elizeu  Francisco  da  Silva  a   Ponte  
 localizada na  divisa  dos  municípios de Campos   
 Novos e Zortéa, na SC 458”.



                           Art.1º Fica denominada de Elizeu Francisco da Silva a Ponte localizada na divisa dos municípios de Campos Novos e Zortéa, SC 458.

                           Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


                   
                           Sala das Sessões, em 
                




Romildo Titon
Deputado Estadual
























JUSTIFICAÇÃO
	

	Faz-se necessário, a indicação do nome do Senhor Elizeu Francisco da Silva a ponte que liga o município de Campos Novos a Zortéa, tendo em vista o Senhor Elizeu Francisco da Silva, ser um dos moradores mais antigo da localidade de Paço do Agudo - Tupitinga município de Campos Novos, e ter prestado relevantes serviços a comunidade.

	O Senhor Elizeu Francisco da Silva, nascido em doze de novembro de 1869, no município acima citado, teve sua vida dedicada à atividade pecuária, e ao desenvolvimento do município. Lutador em favor do povo de Paço do Agudo – Tupitinga – Campos Novos, atuou como líder político e trabalhador. Vindo a falecer no dia três de novembro de 1945, na cidade de Campos Novos onde batalhou em prol da comunidade. 
 
            O Senhor Elizeu, sempre se dedicou a família aos filhos, netos e bisnetos, homem honesto e sincero.

	Esta indicação ao nome do Senhor Elizeu, é sem duvida justa, tendo em vista o povo da região, já conhecer a ponte há muitos anos como ponte do Senhor Elizeu.  

	Diante do exposto, por ser uma família que sempre auxiliou o município em todas as ações administrativas, políticas, e causas de sua gente, sendo o Senhor Elizeu Francisco da Silva, com seu exemplo de pai de família, líder comunitário é que sugerimos o nome do mesmo para ter lugar junto à ponte localizada na divisa dos municípios de Campos Novos e Zortéa.

	Certo de estar atendendo a vontade da população do grandioso município, que sentir-se-á honrada com a homenagem ao nome de Elizeu Francisco da Silva, a ponte que liga os Municípios de Zortéa a Campos Novos, SC – 458, sem dúvida nenhuma ficará beneficiada, por este motivo venho solicitar o apoio dos nobres Deputados neste projeto de lei.
	
	

              	

Romildo Titon 
Deputado Estadual

