
ESTADO DA PARAIBA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

(Casa Félix Araújo)
Gabinete do Vereador Sargento Neto

PROJETO DE LEI N° 5:l3 /2019.

EMENTA: Denomina de 3° SARGENTO PM
GILMAR DE SOUSA FARIAS uma das ruas
da Cidade de Campina Grande e da outras
providências.

Art.? 10 - Fica denominada de 3° Sargento Gilmar de Sousa Farias, uma

das novas ruas da cidade Município de Campina Grande e dá outras

providencias.

Art.? 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Campina Grande, "Casa de Felix

Araújo" Em 05 de dezembro de 2019.

Sargento Neto
VEREADOR-PRTB
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JUSTIFICATIVA:

Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,
Demais Presentes,

Com o presente Projeto este Vereador pretende homenagear e demostrar

gratidão a quem muito fez pela população de Campina Grande, por meio de

trabalho que realizou em prol da segurança pública deste Município.

O 3° Sargento Mat. 517.168-7 Gilmar de Sousa Farias, foi uma pessoa por

demais querida por todos que o conheciam, tanto na vida pessoal quanto na

profissional e social, sendo, portanto, merecedor dessa justa homenagem.

Era filho natural de natural de Picuí-PB, onde nasceu no dia 10 de julho de

1965, porém, adotou a cidade de Campina Grande como seu local de vida e de

trabalho.

Ingressou nas fileiras da Polícia Militar no dia 19 de julho de 1989, onde

sempre exerceu as suas funções com ética e denodo, mantendo-se sempre com

excelente nível de comportamento.

O referido militar era filho Gerson Farias e Maria de Sousa Farias e casado

com a senhora Jediene Alves Farias, tendo deixado uma filha. Veio a falecer no 09

de janeiro de 2018, vitimado por sequelas da violência que tem assolado

atualmente a sociedade que tantas vezes defendeu com o risco da própria vida.

Com base nas razões apresentadas, solicito o apoio dos nobres pares para

que esta propositura seja aprovada.

Agradeço antecipadamente.

es de Souza Neto
argento Neto
ereador PRTB
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