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ALTERA  A  DENOMINAÇÃO  DE  VIA  PÚBLICA  DA  CIDADE  DE
CASTANHEIRA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  Senhor  GENES  OLIVEIRA  RIOS,  Prefeito  do  Município  de
Castanheira,  Estado  de  Mato  Grosso,  no  uso  de  suas  atribuições
legais: FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Art. 1º – Fica alterado a denominação da Rua 8 de Setembro para “RUA IDELFONSO PAZ”.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a confeccionar placas para identificação da rua.

Art.  3º  –  Esta  Lei  entra  em vigor  na  data  de  sua  publicação,  revogando-se  as  disposições  em contrário,
especialmente o artigo 17 da Lei Municipal nº 78/1990.

Plenário das Deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, em 09 de maio de 2008.

.

LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL
Vereador Autor

 

“JUSTIFICATIVA”

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

 

No momento em que cumprimento Vossas Excelências e Ilustres Pares, submeto à elevada apreciação desta
Casa, o Projeto de Lei, que altera a denominação da Rua 8 de Setembro para “RUA IDELFONSO PAZ”.

Senhores Parlamentares, esta alteração vem homenagear um fundador do Município que prestou relevantes
serviços para a municipalidade. Idelfonso Paz nasceu em 01/09/1942, em Espinilho, município de Campos Novos,
Estado de Santa Catarina, filho de Afonso Paz e Maria Luiza Gonçalves de Almeida. Oriundo de Nova Londrina-
PR,  fixou  sua  residência  em  março  de  1976  em  Fontanillas,  distrito  de  Juina,  ali  residiu  e  trabalhou  como
funcionário da Prefeitura de Aripuanã, até abril do ano de 1983, quando transferiu sua residência para o atual
município de Castanheira, na época um pequeno vilarejo, assim ficando mais próximo de sua propriedade rural.

Idelfonso  sempre  acreditou  e  lutou  pelo  desenvolvimento  do  nosso  município.  Este  ilustre  cidadão  viu
Castanheira nascer, trabalhou e lutou pela criação do distrito de Castanheira, junto com o Deputado Estadual,
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Senhor Hitler Sansão no ano de 1986.

Continuando sua luta fez parte como membro efetivo da Associação Comunitária de Castanheira que tinha como
objetivo a criação do município. Juntamente com esta comissão foi várias vezes em Cuiabá, para que pudesse ser
concretizado seu objetivo.

Em 1988,  filiou-se  ao  PMDB,  sendo militante  desse  partido  até  2003,  quando filiou-se  ao  PPS,  sendo militante
neste partido até seus últimos dias. Ainda em 1988, na primeira eleição do município, foi candidato a vereador,
disputando uma vaga na Câmara de Vereadores. Como sua luta sempre foi por melhores condições para o
município, também participou na educação das nossas crianças e jovens na Escola Estadual Maria Quitéria,
fazendo parte da Associação de Pais e Mestres-APM, em 1998 e 1999, fez parte do Conselho Deliberativo desta
mesma escola e no biênio 2000/2001 foi presidente deste mesmo conselho. Em 1985, fez parte da comissão que
lutou e trabalhou na implantação da televisão em nossa cidade. Na primeira gestão municipal fez parte do
Conselho Municipal de Saúde.

Idelfonso Paz acreditava no progresso e num futuro melhor para seus filhos e a todos cidadãos castanheirenses.

Faleceu em 04/12/2007, deixando muitas saudades nos corações de seus familiares e amigos.

Ante  o  exposto,  contamos  com a  predisposição  de  Vossas  Excelências  no  que  se  refere  à  apreciação  e  à  final
aprovação do presente Projeto de Lei, como forma da costumeira colaboração no cumprimento dos nossos
desideratos.

Sem mais, subscrevemos.

LORIVAL CASTILHOS PIMENTEL
Vereador


