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LEI N° 779/2021, DE 08 DE JUNHO DE 2021
Autoriza o Poder Executive Municipal de Boninal a denominar
ruas no distrito de Nova Coiina e da outras providencias.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE BONINAL, Estado da Bahia, no uso de suas atribui5des,
fago saber que a Camara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica denominada de Rua Jose Martins dos Santos, a rua que se localiza entre a rua
Simplicicino Xavier de Almeida e a Vila Nova, no distrito de Nova Coiina, municipio de Boninal.
Paragrafo unico: a referida denominagao se da em fungao de ser uma rua ainda sem
nome oficial, porem que ja utiliza essa nomenclatura de maneira informal. A homenagem e feita
a Jose Martins dos Santos, homem que foi morar em Nova Coiina por volta do ano de 1969,
constituiu uma familia com esposa e sete filhos, trabalhou em garimpos, foi tropeiro, comerciante
e faleceu aos 81 anos no ano de 1994. Cabe destacar que a rua fica no loteamento recem criado
nas terras que a ele pertencia e e pai de Osvaldo Santos (Vadinho) que foi Vice prefeito e
vereador desse municipio.
Art. 2° Fica denominada de Rua Gildasio Francisco Rodrigues, a rua que se localiza entre a
rua Aristarco Novais e a Vila Nova e estrada que da acesse de pedestres e animais a Olhos
D’agua dos Bentos, no distrito de Nova Coiina, municipio de Boninal, rua essa em que se
localizai o cemiterio local.

...

Paragrafo unico: a referida denominagao se da em fungao de ser uma rua ainda sem
nome oficial e que existe a ha muito tempo, inclusive por ser a rua do cemiterio local. A
homenagem e feita a Gildasio Francisco Rodrigues, homem que foi morar em Nova Coiina por
volta do ano de 1994 ja com sua familia, sendo esposa e tfes filhos, trabalhou como lavrador e
foi funcionario da prefeitura por muito tempo, falecendo em 2014. Vale ressaltar que ele foi o
primeiro morador da rua, juntamente com sua familia, quando ainda nem tinha a estrutura que
tern hoje.
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Art. 3° Fica denominada de Rua Diolirio Araujo Medeiros, a primeira rua que se localiza na
Vila Nova, a rua lateral do cemiterio e a casa da seresta, no distrito de Nova Colina, municipio de
Boninal.
Paragrafo unico: a referida denominagao se da em fungao de ser uma rua ainda sem
nome oficial e que existe a ha muito tempo. A homenagem e feita a Diolirio Araujo Medeiros,
homem nascido e criado em Nova Colina, constituiu familia, sendo esposa e quatro filhos,
trabalhou como lavrador e comerciante, entrou na politica, inclusive como candidate a vereador,
foi juiz de paz por mais de vinte anos, realizando centenas de casamentos e resolugdes de
pequenas causas no municipio, falecendo em 2009. Vale ressaltar que ele foi urn grande
incentivador do esporte e da cultura no distrito de Nova Colina sendo organizador e membra de
comissoes organizadoras de varies eventos e campeonatos de sua epoca.
Art. 4° Fica denominada de Rua Genesio Freire dos Santos, a segunda rua que se localiza na
Vila Nova, lado direito da primeira rua, no distrito de Nova Colina, municipio de Boninal.
Paragrafo unico: a referida denominagao se da em fungao de ser uma rua ainda sem
nome oficial e que existe a ha muito tempo. A homenagem e feita a Genesio Freire dos Santos,
homem politico que constituiu familia, sendo esposa e uma filha, trabalhou como comerciante e
politico, foi vereador por dois mandates e administrador distrital, falecendo em 2016 com 89
anos. Vale ressaltar que ele sempre foi um defensor do distrito de Nova Colina e do municipio
como um todo.
Art. 5° Fica denominada de Travessa Edivaldo Cardoso de Sousa, o trecho que liga a rua
Aristarpo Novais com a rua Dr. Tancredo de Almeida Neves, no distrito de Nova Colina,
municipio de Boninal.
iParagrafo unico: a referida denominagao se da em fungao de ser uma travessa ainda sem
nome oficial e que existe a ha muito tempo. A homenagem e feita a Edivaldo Cardoso de Sousa,
homem que foi morar em Nova Colina por volta do ano de 1975, constituiu familia, sendo esposa
e cinco filhos, trabalhou como lavrador, entrou na politica no ano de 1992, foi administrador
distrital entre 1997 e 2000 e vereador de 2001 a 2004, falecendo em 2006. Vale ressaltar que
ele foi um dos grandes politicos que esse distrito ja teve.
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Art. 6° Fica denominada de Travessa Eufrasio Santana, a ligapao que se localiza em frente do
Colegio de Nova Colina ligando as ruas Avenida do Colegio e a rua Irenio de Sousa Fernandes,
no distrito de Nova Colina, municipio de Boninal.
Paragrafo unico: a referida denomina5ao se da em fun9ao de ser uma travessa ainda sem
nome oficial e que existe a ha muito tempo. A homenagem e feita a Eufrasio Santana, homem
que constituiu familia, sendo esposa e quatro filhos, trabalhou como comerciante, foi
administrador distrital na gestao do Prefeito Armenio Sant’Anna Paiva e vereador, falecendo em
2005, aos 62 anos. Vale ressaltar que a referida travessa e ladeada pelos terrenos que
pertencem a familia do senhor Eufrasio.
Art. 7° Fica denominada de Travessa Agenor de Almeida Santana, a ligagao que se localiza
em frente a entrada do morro do Cruzeiro ligando as ruas Jose Pina Sobrinho e a rua Irenio de
i

Sousa Fernandes, no distrito de Nova Colina, municipio de Boninal.
.Paragrafo unico: a referida denomina^ao se da em fungao de ser uma travessa ainda sem
nome oficial e que existe a ha muito tempo. A homenagem 6 feita a Agenor de Almeida Santana,
homem que constituiu familia, sendo esposa e dois filhos, trabalhou como lavrador e
comerciante, falecendo em 2009. Vale ressaltar que ele foi um dos doadores das terras que
ampliou a rua, antes era um beco, conhecido como “beco de Filomena” e ele era o pai de
Nourivaldo Santana (Dim) Ex vereador, administrador distrital e Diretor Municipal de educa^ao
desse municipio.
Art. 8° Fica solicitado a Excelentissima senhora prefeita que mande colocar placas de
identifica?ao com os referidos nomes nas respectivas ruas.
Art. 9° Revogam-se as disposi^oes em contrario.
Gabinete da Prefeita de Boninal - Estado da Bahia, em 08 de junho de 2021.

Celeste Augusta Araujo Paiva
Prefeita Municipal
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