
PROJETO DE LEI Nº CM 049 /2019.

“Denomina  “Francisco  José  de  Souza”  a  Rua  “Quatro”
localizada no II prolongamento do Bairro Jardim das Acácias,
neste Município”

O povo do Município de Divinópolis, por seus representantes legais aprova e eu na

qualidade do Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominada “Francisco José de Souza” a Rua “Quatro”, localizada no II

prolongamento do Bairro Jardim das Acácias, neste Município.”

Art. 2° A Prefeitura Municipal providenciará a colocação de placas indicativas no local,

bem como a devida comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, Companhia

de Saneamento de Minas Gerais – COPASA, Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG,

Empresas de Telefonia e Cartório de Registros de Imóveis.

 

Art. 3°  Justificativa da presente Lei é parte integrante da mesma e com ela se publica.

Art. 4° Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                             Divinópolis, 6 de Junho de 2019.

  

    ___________________________

Vereador Zé Luiz da Farmácia

Líder PMN
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JUSTIFICATIVA

O Sr.  Francisco José de Souza nasceu em 29/08/1936, no povoado de Água Limpa no

Município de São Sebastião do Oeste. É filho de José Manoel de Barros e Maria Antônia de Jesus

família humilde composta por 9 filhos.

Francisco desde criança trabalhou na roça com plantações de arroz, feijão, milho e outros,

também  foi  trabalhar  em  São  Paulo.  Casou-se  aos  29  anos  com  Deuzinha  Maria  de  Souza,

formaram uma família com 11 filhos e o casal mantiveram-se casados até o fim de suas vidas.

Aos 43 anos o Sr. Francisco, veio morar em Divinópolis onde conseguiu um emprego na

empresa Marco XX, fruto de muito esforço e dedicação.

Em 1982,  conseguiu  um trabalho  na  Prefeitura  Municipal  de  Divinópolis,  onde  prestou

serviços  em  vários  setores  como:  vigilante  noturno,  varrendo  ruas  e  outros.  Ele  trabalhou  na

prefeitura até se aposentar.

Francisco também foi uma pessoa muito conhecida por participar das Festas de Reinado de

Divinópolis e região e ainda levar suas guardas em várias festas.

Em 2004, Francisco José de Souza, fundou a Festa do Reinado do Bairro São José que existe

há 16 anos e conta com a participação de familiares e amigos. Senhor Chico, apelido que muitos o

conheciam  veio  a  falecer  no  dia  17/10/2018  aos  82  anos  deixando  um  legado  de  história,

lembranças e saudades a todos. Mas com a certeza ele passou pela vida terrena para deixar suas

atitudes de humildade e amor como exemplo para muitos.

O seu sorriso no rosto, piadas e atitudes serão lembradas com muita alegria e saudade. Um

grande mestre e ser humano que será lembrado por muitos pela sua trajetória de vida e história que

foi construída ao longo desses anos no bairro São José e no município de Divinópolis.
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