PROJETO DE LEI Nº 004/2018, de 12 de Abril de 2018.

Denomina "Rua Antonio Amaro dos
Santos" o trecho que indica e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUÍ, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais e em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, faz
saber que o Plenário aprova e promulga a seguinte Lei:
Art. 1 °. Fica denominado "RUA ANTONIO AMARO DOS SANTOS" o
trecho que se inicia ao sul limitando-se com Av. Newton Ferreira e segue por
84 metros confrontando com terras de Patrícia Maria dos Reis Maia Nunes;
laterais da via, leste e oeste, confrontam com glebas de Doralice Fernandes
Farias paralelas a Rua Pedro Rebouças, sentido Salgadinho.
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE, aos 12 de Abril de 2018.

Francisc~rnandes Rebouças
Vereador
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JUSTIFICATIVA
Antonio Amaro dos Santos, nascido em Patos-PB, filho de agricultores, veio
ainda jovem para Fortaleza, capital de nosso Estado, lá conheceu Doralice
Fernandes Farias, filha de Icapuí; mulher forte e guerreira.
Os dois jovens empreendedores uniram forças e criaram suas empresas:
Antonio Amaro a Empresa TRANSFORT e Doralice a Pousada Icapuí, umas
das mais tradicionais pousadas de nossa cidade com 28 anos de existência.
Com a TRANSFORT - Transporte Fortaleza de Frios, o homenageado
contribuiu muito para o escoamento da produção de pescados do Município
e na época de abundância da cultura de coco transportou polpa de coco
destinada às indústrias alimentícias. Antonio Amaro dedicou sua vida a
atender demandas no que tange ao transporte de cargas frias, fechando
parcerias com empresas de Fortaleza, Natal e Recife, sempre visando atender
o Município de Icapuí.
Antonio Amaro sempre teve uma estreita relação com Icapuí, dando apoio às
políticas públicas e desenvolvimento do município, apoio e assessoria, de
forma solidária ao empreendedorismo nas áreas de comércio e prestação de
serviços. Assim, formou laços de amizade, parceria e cumplicidade sempre
focado no desenvolvimento sustentável no âmbito ecológico, social,
econômico destinado ao progresso de Icapuí.
Diante do exposto, trago à apreciação do Plenário o presente projeto de lei.

PAÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICAPUI-CE, aos 12 de Abril de 2018.

Francis
Vereador
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