
 

 

 

 

 

 

 

  

 

PROJETO DE LEI Nº  055/2016 

 

Dispõe sobre denominação de Via 
Pública.  

 

Art. 1º.- Fica denominada de “JOSÉ PEREIRA”, a Rua 06 do 
Bairro Jequitibá Rosa, deste município de Santa Rita do Passa Quatro. 

 

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

 

Sala das Sessões “Prof. José Gonso”, 13 de outubro de 2016. 

 

 

____________________________________________ 

Ver. Sebastião César Barioni 

 

 

 

Despachado 
 

Em _____/_____/_____ 

 
Presidente 

Unanimidade       (   ) 
Aprovado            (   ) 
Rejeitado             (   ) 
 
Sessão de _____/_____/_____ 

 

Presidente 
 

 
Prot. Nº _______/______ 

 
Em _____/_____/_____ 
 
 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 
José Pereira, filho de Sebastião Pereira e Ana Anaia Pereira, 

nasceu aos 28 de novembro de 1931 na zona rural de Santa Rita do 

Passa Quatro. Por lá passou sua infância e adolescência, mais 

precisamente na Fazenda Aprazível, onde cursou até a 3ª série do 

ensino fundamental. Por volta dos 18 anos de idade mudou-se para a 

zona urbana com seu pai e irmãos, pois sua mãe havia falecido. 

Casou-se com Maria Tereza Manarin Pereira e da união 

tiveram três filhas: Nelly Rachel, Maristella e Mariangela, passando a 

residir à Rua Dr. Alcides Ribeiro Meirelles, na Vila Aparecida. 

Sua profissão era motorista de caminhão. Trabalhou para 

uma transportadora e por longo período levava para São Paulo 

produtos produzidos na zona rural e trazia da capital paulista 

produtos industrializados para o comércio, colaborando com o 

progresso de Santa Rita do Passa Quatro. Após algum tempo adquiriu 

seu próprio caminhão onde passou a trabalhar como autônomo. 

José Pereira era um homem alegre, muito prestativo e 

benquisto pelos amigos e vizinhos. Era muito trabalhador, honesto e 

caridoso, primando por ajudar o próximo. Deixou como ensinamento 

para as filhas um conjunto de valores que carregam até a atualidade. 

Tinha muitos planos para a família, mas uma doença 

incurável o levou precocemente para a eternidade com apenas 43 

anos de idade, em maio de 1975.  

 

Ver. Sebastião César Barioni 
 


