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JUSTIFICATIVA:

No dia 04 de outubro de 1965, na cidade de Goiatins, Tocantins, nasceu
Raimundo da Silva Lopes, filho de Serafim Lopes Sobrinho e Marcolina Nonata da
Silva. Estudou na Escola Estadual Marechal Hermes Deodoro da Fonseca até a 5
série.

Saiu da casa de seus pais muito jovem, onde foi para o Distrito de Bela Vista,
neste Município. No ano de 2004, conheceu Mabia Barbosa Silva Lopes, com quem
se casou e teve dois filhos, Salatiel Silva Lopes e Adryelle Cássia Silva Lopes, com
poucos recursos uma plantação de banana de onde conseguiu seu património.

Em 2012, Raimundo da Silva Lopes, popularmente conhecido como
Raimundo Sarafim entrou na política disputando o cargo de vereador pelo Partido
dos Trabalhadores, onde foi eleito com 317 votos, sempre lutando em prol da
população buscou recursos para o Município, onde conseguiu casas, pontes,
estradas e sempre estava disposto a ajudar os munícipes até mesmo com recursos
próprios. Em 2016 voltou a concorrer às eleições dessa vez pelo Partido Social
Cristão - PCS e foi eleito com 400 votos, infelizmente não teve a oportunidade de
continuar sem trabalho em prol da população, pois veio a óbito no dia 06 de
fevereiro de 2017, deixando um enorme pesar entre familiares e amigos que sempre
tiveram grande estima e admiração pelo senhor Raimundo da Silva Lopes.

Como podemos observar a vida do senhor Raimundo da Silva Lopes, sempre
foi dedicada ao bem público.

A Câmara Municipal atenta para tudo que acontece em nossa cidade e região
não poderia deixar de perceber a importância das ações do senhor Raimundo da
Silva Lopes para o desenvolvimento do Município de Floresta do Araguaia.

Diante das dedicações desprendidas a este município o vereador que a este
subscreve propõe o seguinte:
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"Dispõe sobre denominação de
logradouro público do município de
Floresta do Araguaia, e dá outras
providencias".

O Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Floresta do Araguaia,
Estado do Pará, faz saber que o Plenário aprovou e ele promulga o seguinte Decreto
Legislativo:

Art. 1° - Fica denominada RAIMUNDO DA SILVA LOPES, a Quadra
Poliesportiva, Emenda 16070012, Autor da Emenda, Giovanni Queirós PDT/PA
Convénio n° 818785/2015, localizada na Avenida 12, esquina com a Rua 19, Quadra
76, Lotes 1,2 e 16, Distrito de Bela Vista, neste Município, como forma de
reconhecimento pelos relevantes serviços em prol do desenvolvimento do Município
de Floresta do Araguaia.

Art. 2° - O Poder Executivo tomará as medidas administrativas devidas para a
efetivação da presente decisão.

Art. 3°- Este Decreto Legislativo entra ejri vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Ver. JQSE MA MA MAGALHÃES
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