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PROJETO LEGISLATIVO DE LEI MUNICIPAL Nº 23, de 16 de novembro de 2021.  

(De autoria do nobre Vereador: Edson de Almeida Sant’Ana). 

 

“Dispõe sobre denominação de vias públicas e dá outras 

providências”. 

 

José Matheus Rodolfo de Freitas, Prefeito Municipal de Guapiara, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIARA aprovou e ele sanciona 

e promulga apresente LEIMUNICIPAL. 

 

Artigo 1º - Ficam denominadas as seguintes ruas, localizadas no bairo Pinheiros do 

Amaral, conforme descrição abaixo: 

1) RUA AUGUSTO ALEIXO DOS SANTOS; inicia-se a partir da intersecção com 

a Rua Leonardo Ferreira de Queiroz, e termina na intersecção com a Rua 

Projetada 2, a seguir denominada, tendo uma extensão de 32 (trinta e dois) 

metros por 11 (onze) metros de largura. 

2) RUA SÃO ROQUE; perpendicular à Rua Projetada 1, acima denominada, 

tendo uma extensão de 88,20 (oitenta e oito inteiros e vinte centésimos) metros 

por 10 (dez) metros de largura. 

Artigo 2º - Deverá o poder público municipal providenciar o necessário para que o 

referido patrimônio municipal seja dessa forma identificazdo e reconhecido. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guapiara, 16 de novembro de 2021. 

 

Edson de Almeida Sant’Ana 

Vereador 
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Justificativa 

Excelentíssimos senhores vereadores, tenho a honra de apresentar a este 

nobre e soberano plenário o presente projeto que visa denominar duas ruas no 

bairro Pinheiros do Amaral. 

Conforme se verifica pelos documentos anexos, o Sr. Roque Aleixo dos Santos 

realizou a doação de dois trechos de terra para serem utilizados como via 

pública pelos habitantes de nosso município, pedindo, apenas, que as 

denominações fossem feitas em homenagem ao seu pai, Augusto Aleixo dos 

Santos, e ao santo do qual ele é devoto, São Roque. 

O senhor Augusto Aleixo dos Santos, nascido em 21/10/1921, foi muito 

conhecido em nosso município, apresentando especial importância para a 

comunidade do bairro dos Motas, onde foi responsável pelo abastecimento de 

água para os moradores e pela construção da igreja católica no bairro. 

Com relação a São Roque, trata-se de um santo milagroso, defensor dos 

animais, cuja celebração ocorre todo dia 16 de agosto, data de muita 

importância para a comunidade católica. 

Certo de poder contar com o apoio unânime dos caros colegas, desde já 

agradeço.. 

Guapiara, 16 de novembro de 2021. 

 

Edson de Almeida Sant’Ana 

Vereador 
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