
Câmara Municipal de Adri,snõpolis 

" ESTADO DO PARANÃ " . 

N2 005 2.015 

Súmula: "Dispõe sobre a denominação dos endereços dentro da "VILA ISABEL 

PRESTES DE SOUZA" no perímetro rural do Município de Adrianópolis 

Considerando, a necessidade de instalação de rede de água, esgoto e energia; coleta de lixo; 

Considerando, o aumento de moradias e a dificuldade de entrega de correspondências; 

SIDICLEI ANTONIO DE SOUZA, vereador desta Municipalidade, usando de suas atribuições 

legais, submete a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores de Adrianópolis, o seguinte 

Projeto de Lei; 

Art. 12: Fica determinada as denominações dos nomes de ruas dentro da VILA ISABEL 

PRESTES DE SOUZA, povoado Volta Grande; 

Art. 22: A 1ª (primeira) Viela chamar-se á SAI\lTII\lA ANTUNES GONÇALVES, em homenagem da 

contribuição que desempenhou neste municipio através de seus trabalhos na Pastoral da 

Criança; 

Art. 32 : A 1ª (primeira) Viela inicia-se ao lado da residência da D. Jandira até aos fundos da 

propriedade do Senhor José Gonçalves de Souza, 

Art. 42 : A 2ª (segunda) Viela chamar-se á LEONIDAS BERNARD, em homenagem ao cidadão de 

descendência italiana que chegou nos idos 1.980 e que contribuiu com seus trabalhos de 

carpintaria e de pedreiro, e que foi proprietário de onde se encontra a VILA; 

Art. 52: A 2ª (segunda) Viela que inicia na Rua SANTINA ANTUNES GONÇALVES até encontrar a 

propriedade do Sr. Nego da Madeira; 

Art. 62 : A 3ª (terceira) Viela chamar-se á DONIZETE VANDERLEI DE SOUZA, em homenagem da 

contribuição que desempenhou neste municipio , falecido em um acidente trágico na BR 476, 

Estrada que liga Curitiba ao Municipio de Adrianópolis; 

Art. 72 : A 3ª (terceira ) Viela que inicia na Rua LEONIDAS BERNARD até aos fundos da 

propriedade do Sr. José Gonçalves de Souza; 

Art. 82 : Esta LEI entra em vigor nesta data revogadas as disposições em contrário. 
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