PROJETO DE LEI Nº 225/2019
Código: P1683164010/742

Art. 1º Fica denominada de Joaquim Marques a Rua H do
Loteamento Colina do Bosque, no município de Jaboticabal.
Art. 2° As despesas decorrentes com a execução da
presente Lei correrão por conta de verba própria consignada no
orçamento vigente e suplementada se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Jaboticabal, 11 de julho de 2019.

WILSINHO LOCUTOR
Vereador - PSB
Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução nº 346/2018
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Denomina de Joaquim Marques a Rua H do
Loteamento Colina do Bosque, no município
de Jaboticabal e dá outras providências.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,
Joaquim Marques nasceu no dia 28/07/1933, falecido no dia
01/11/2008, com 75 anos, sempre residiu em Jaboticabal.
sempre se dedicou ao transporte das emoções, tarefa impossível de se fazer,
pode se dizer que se faz pelo amor, ser caminhoneiro e estar sempre distante
da família, amigos, é expor sua vida nas curvas das estradas levando o
progresso, e o alimento aos lugares mais distantes.
Na alegria de sua chegada a família era mais uma estrada
para trafegar com paisagens que ele guardava nas suas lembranças para
quando partisse novamente, onde se permitia perder se nas curvas de
felicidades e saudades.
Esse homem simples, pai exemplar, honesto, trabalhador, mas
de valores muito simples, exemplo de profissional, marido carinhoso com uma
união de quase meio século, e com as bênçãos de Deus que frutificou quatro
filhos. Ele é, sem dúvida, o caminhoneiro que viaja dentro dos corações dos
familiares e amigos.
Assim, faz-se necessária a presente homenagem através
deste Projeto de Lei, que aguardo o apoio dos nobres Pares até a aprovação
final.
Jaboticabal, 11 de julho de 2019.

WILSINHO LOCUTOR
Vereador - PSB
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Foi um homem que deixou sua marca pelos caminhos, onde
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