Denomina de Ivan Paulo Marques a Rua G do
Loteamento Colina do Bosque, no município
de Jaboticabal e dá outras providências.

Art. 1º Fica denominada de Ivan Paulo Marques a Rua G 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
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Senhores Vereadores,
Ivan Paulo Marques nasceu no dia 06/10/1973, falecido dia
25/07/2017, aos 43 anos, de vida simples, travou sua batalha ao longo da vida
enfrentando riscos diários de salvar vidas, como herói militar se propõe a fazer
ai longo de sua jornada, conheceu e cultivou várias pessoas, muito elogiado
por uns pela sua honestidade e fibra moral, por outros pelo enorme coração e
bondade que carregava dentro de si.
O policial Ivan foi convocado para uma enorme missão mais
importante do que a que ele enfrentava aqui na terra, porém sua imagem ficará
viva e eternizada para sempre em todos os valores deixados e repassados
por ele, em todos os corações que foram tocados com sua grandiosidade e
generosidade.
Ele preparou o terreno plantou a semente do exemplo a todos
que aqui ficaram, familiares, colegas de profissão, filhos e esposa, restou a nós
a missão de cultivar essa semente. Um trabalho árduo, porém gratificante que
rendera, com certeza, ótimos frutos, florescendo em toda eternidade, e em
todas as estações.
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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