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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO AÇORIANO - UM SONHO ENTRE O PORTO E O MAR

L E I N° 3.545/2000

"DÁ DENOMINAÇÃO A UMA
PRAÇA NESTA CIDADE DE SANTO
ANTÔNIO DA PATRULHA"

PAULO ROBERTO BIER, Prefeito
Municipal de Santo Antônio da Patrulha,
no uso das atribuições que lhe são
conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal
aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

ARTIGO 1° - Fica denominada de "PRAÇA JUVENAL FERREIRA GOMES", a
existente no Loteamento Parque Elite, conforme mapa anexo integrante
desta Lei.

ARTIGO 2° - Revogam-se as disposições em contrário,

ARTIGO 3° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 17 de abril de $00

REGISTRE-SE E COMUNIQUE-SE

O ROBERTO) BIER
Prefeito Municipal

>ÊTROBRIANO ©IL DE MEDEIROS
Secretá/io de Administração
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EMPREENDIMENTOS

VALBARU LTDA.

FONE: (051) 662 3O23
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Santo Antônio, 16 de março de 2000.

limo. Sr.
Reni Germano da Silva
Câmara Municipal de S. Antônio da Patrulha

Em atendimento a uma solicitação de Vossa Senhoria, estou
remetendo uma sinopse da biografia de meu falecido marido, sr. JUVENAL
FERREIRA GOMES, para o fim de servir de conhecimento desta Casa legislativa, para
compor um projeto de lei, de sua autoria, com vistas a prestar-lhe uma homenagem em
dando o seu nome a um logradouro público do Loteamento Elite.

Para tanto, passo a dar os seguintes dados de sua vida:

^ - Nasceu de família humilde, em 06 de janeiro de 1921, em
Morro Grande, 6 distrito deste Município, filho de Oliveira
Ferreira Lima e Ana Comes Martins. Muito cedo, ainda, teve
que sair de casa, para trabalhar com seus tios em Osório- Rs.
Casou-se, em 20 de setembro de 1947, com Olmira Ramos
Gomes, tendo desta união os filhos limo Reni Ramos Gomes e
Ana Maria Gomes de Souza.
Estabeleceu-se, no ano seguinte, no ramo de tamancaria, na
localidade de Portão II, vindo, mais tarde, a instalar-se, com
estofaria nesta cidade. E, algum tempo depois, estabeleceu-se
com loja de móveis e calçados (a MOBILAR), em prédio
próprio, construído com muito esforço, sito na Rua Francisco

^ J. Lopes, n. 76. Em 1986, por motivo de saúde, deixou a
atividade comercial.
Em 1959, foi candidato à Câmara de Vereadores, ficando nu
primeira suplência do sr. Mário Marques Peixoto, vindo a

_„> assumir como titular em 1961.
Foi sócio fundador do Clube Recreativo União Gaúcha de
Portão U; membro da Comissão da Paróquia de Nossa
Senhora dos Navegantes de Lagoa dos Barros, sócio fundador
e membro da Diretoria da ACISAP; sócio do Lions Club.
Pessoa de rara capacidade de trabalho e de visão empresarial
inata, pois era um homem de mínima escolaridade. Era uma
pessoa extremamente honesta e de rara generosidade no trato
com todos(sempre pronto a servir).

Aproveitamos, ainda, para solicitar ao ilustre Vereador que nos
informe a data da sessão da Câmara Municipal em que se dará a
votação de seu projeto, para que a familia e parentes possam participar


