
Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO No.01J DE 01 DE SETEMBRO DE 2022 

"Dispõe sobre a denominação do Anexo I ao Prédio 

Público da Câmara Municipal de Vereadores de 

Formosa do Rio Preto - Bahia e dá outras 

providências. " 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA DO RIO PRETO

ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são inerentes, faz saber que o 

Soberano Plenário da Câmara Municipal aprova e remete ao Chefe do Poder Executivo 

para sanção, a seguinte Lei: 

Art. 1°. Fica denominado o Anexo I ao Prédio Público da Câmara Municipal de 

Vereadores, localizado no mesmo endereço do prédio principal, sito à Praça Dr. Altino 

Lemos Santiago, n°. 121, Centro, como Anexo "João Evangelista da Silva". 

Art. 2°. Fica este Poder Legislativo autorizado a adotar as medidas administrativas 

necessárias à sua aplicação, com a inserção do nome na placa de identificação a ser fixada 

no local. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 
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Câmara Municipal de Formosa do Rio Preto-BA 

JUSTIFICATIVA 

Caros colegas, queremos através deste gesto, homenagear o Sr. Joao Evangelista 

da Silva, popularmente conhecido como "João Bolso alto", ex vereador e ex presidente 

dessa Casa, no biênio de 2003 a 2004. 

Nascido em 21 de abril de 1951, veio muito jovem para Formosa, se dedicou ao 

comércio e por muitos anos foi açougueiro. Casou-se com Maria Sonia e teve com ela 

quatro filhos. Saiu do comércio e assumiu a vida pública. Se dedicou ao povo e foi por 

este reconhecido exercendo o cargo de vereador por três mandatos consecutivos. Sempre 

se destacando pelas obras sociais e por ser um grande lutador pelos menos favorecidos. 

Defensor dos interesses da nossa comunidade, indicou inúmeras obras que até hoje 

contribuem para o desenvolvimento do nosso município. 

Como Presidente desta Câmara exerceu suas atividades com afinco, 

responsabilidade e zelo na aplicação dos recursos públicos. Conduziu a Presidência com 

ética, moralidade e respeito aos seus Pares e funcionários da Casa. 

O Sr. Joao Evangelista faleceu no dia 05 de janeiro de 2009, aos 57 anos de idade, 

em decorrência de parada cardiorrespiratória, tendo deixado exemplos de uma vida digna, 

honesta e batalhadora, sempre com muita serenidade e honra e principalmente de grandes 

serviços prestados a nossa comunidade mais necessitada. 

A Câmara Municipal, através dos seus membros, tem o dever de homenagear e 

reconhecer o trabalho realizado, por pessoas como João Bolso Alto, que além de justa e 

merecida, representa uma forma de reconhecimento público de seu trabalho, da sua 

conduta e da dedicação por ele dispensada ao nosso município e a nossa gente. 
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