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N° 12/2017PROJETO DE LEI
EMENTA: Denomina de “RIJA MARIA 

GEORGETE DE ANDADRADE 
SELVA” a Rua Projetada “A”, do 
Loteamento Tamataupe, conhecido 
popularmente por Vila do Bispo, e dá 
outras providências.

o V c n i v  JONAS GOMES DE ARAÚJO, no uso de suas 
afeflniçSes h p Ã  pnapõe à  apreciação do plenário o seguinte Projeto de

ART. I* -  F ia  deaonÉiado de “RUA MARIA 
GEORGETE DE ANDRADE SELVA" a Rua Projetada “A”, do 
Loteamento Tamataupe. trecho compreendido entre os imóveis n°s 05 e 
67, conhecido popularmente por Vila do Bispo, nesta cidade.

ART, 2° - Esta Lei em vigor na data de sua publicação. 

ART. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Tenho a grata honra de apresentar a apreciação do Plenário deste Poder, o 
Projeto de Lei dispondo sobre a denominação da Rua Projetada “A”, do Loteamento 
Tam ataupe, trecho compreendido entre os imóveis n°s 05 e 67, conhecido 
popularmente por Vila do Bispo, de Rua MARIA GEORGETE DE ANDRADE 
SELVA.

MARIA GEORGETE DE ANDRADE SELVA. Natural de Nazaré 
da Mata, filha da Professora Maria Digna Ribeiro de Andrade e do Bir ;c=carj : 
Genésio Gambarra de Andrade, Vibeu sua infância em nossa cidi.de e
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Ginásio Santa Cristina, aluna exemplar que a levou a ser uma Assistente Social 
renomada e admirada em nosso estado. Exerceu com muito afinco a presidência da 
LBA-RECIFE ( Legião da Boa Vontade) e SESC, esposa do renomado Médico Dr. José 
Selva, que a seu pedido realiza cirurgias e atendimento médico gratuito às pessoas 
carentes.

De certo, a obra e o legado deixado por Dona MARIA GEORGETE 
é de orgulhar os municipes nazarenos, cabendo aos Edis Vereadores, representante do 
nosso povo e da nossa história, reconhecer sua significativa importância em nossa 
história e eternizar nas lembranças do povo nazarena o exemplo de vida e dedicação 
dessa ilustre nazarena.

Na certez&do apoio dos nobres pares.

Sala dal SessôesXem 09 de outubro de 2017.
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L E I N° 372/2017

Denomina de “Rua MARIA GEORGETE DE 
ANDRADE SELVA” a Rua Projetada “A”, do 
Loteamento Tamataupe, conhecida
popularmente por “Vila do Bispo”, e dá outras 
providências.

A ( AMARA M UNICIPAL DE NAZARÉ DA MATA- APROVA:

Art.l°- Fica denominado de “RUA M \R L \ G EO RG ETE 
DE ANDRADE SELVA” a Rua Projetada “A”, do Loteamento 
Tamataupe. trecho compreendido entre os imóveis n°s 05 e 67, e conhecido 
popularmente por Vila do Bispo, nesta cidade.

Ar».2” - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.3° - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala d as  Sessões da C â m a ra  M u n ic ip a l de N aza ré  da 
M ata /P E , em  12 de o u tu b ro  d e 2 0 !7 .
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