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Senhores Vereadores,
Tenho a honra de encaminhar, submetendo ao exame e posterior
aprovação dessa Egrégia Casa Legislativa, projeto de lei que dá nome à
Rua 01 no Povoado Sáo Braz, localizado no município de Nossa Senhora
do Socorro/SE, como Rua DEOCLÍDES yÁSCO^/CEIOS SANrOS.

O senhor DEOCLIDES

VASCONCETOS SÁNIOS nasceu no dia
30/09/1902 em Riachuelo, casado, residente em Socorro, foi o fundador do
Povoado São Braz, Faleceu no dia 02/09/1974, com 72 anos de idade na
cidade de Aracaju.

A

denominação São Braz, deu-se devido às crianças daquela
comunidade terem sido acometidas da Íosse cumprida (coquetuche). As
crianças pediam a bênção do sr. Deoclides, Çuê preocupado com a
situação, fez uma promessa ao protetor da garganta que construiria uma
igreja e colocaria a imagem do santo quando alcançasse tal bênção. o
pedido foi alcançado e a promessa foi cumprida e a partir de então úodas

as crianças foram batizadas nessa igreja. Deoclides teve uma

participação muito importante no tocante à educação, colocando sua filha
- iovem de 15 anos - Maria Dejanira Vasconcelos Sanúo s para ensinar as
criancinhas daquela comunidade.

Fazendo com que se,ía merecedor de tal homenagem, com o
obietivo de eternizar o seu nome para as futuras gerações do município
de Nossa Senhora do Socorro, conformo a justificativa.
Ássím sendo, acreditando na compreensáo dos nobres pares dessa
casa legislativa para a aprovação do presente projeto de lei, ao tempo em
que apresenÍo os mais sinceros yoÍos de estima e real apreço.
Nossa Senhora do Socorro (SE), em 05 de março de 2015.
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AUTOR: VEREADOR JOEL BRAZILIANO DA PAIXÃO

Dispõe sobre Denominação de
Rua no Povoado São Braz neste
Município e estabelece outras
providências.

Art.

1o - Fica denominada a Rua 01 do Povoado São Braz no Município

de Nossa Senhora do Socorro/SE, como Rua: DEOCLíDES VASCONCELOS
SANTOS.

Art.

20

- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

Art. 3o. Revogam-se as disposiçÕes em contrário.

Sala das sessÕes da Câmara Municipal de Nossa Senhora do
Socorro, 05 de Março de 20'15.
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Profissão
Naturalidade
Residencia

Lugar onde faleceu
Causa da morte
Mêdico atestante

Lugar do enterrame
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