EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI
DENOMINANDO

LOGRADOURO

PÚBLICO

OU

PRÓPRIO MUNICIPAL "BENEDITO FRANCISCO
DA SILVA", CONFORME ESPECÍFICA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Conforme artigo 116, & 2º, incisos I a III do Regimento Interno
da Câmara Municipal, incluidos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja
incluído em futuro projeto de lei, o nome de “BENEDITO FRANCISCO DA SILVA”.
Benedito Francisco da Silva, natural de São Sebastião do paraíso,
nascido no dia 27/07/1951, filho de José Francisco da Silva e Maria Aparecida das Dores Silva.
Chegou em Ribeirão Preto ainda criança,
Nesta cidade cursou a faculdade de Economia na Universidade Moura
Lacerda, porém nunca exerceu a profissão.
A sua paixão era as vendas, trabalhou por muitos anos em uma
empresa do setor de combustíveis, esse sempre foi o seu ramo de atividade, passando por várias
empresas.
Quando em alguns anos na frente, mudou de ramo de atividade,
trabalhando com vendas de produtos alimentícios.
Em Ribeirão sua paixão foi Comercial, era frequentador assíduo dos
jogos do seu time do coração. Já nacionalmente era torcedor do Santos.
Nesta cidade, conheceu e casou-se no dia 05/09/1981, com Angela
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Maria Moda da Silva, tiveram três filhos, Francine Cristiane Aparecida Moda Silva, Leandro Moda
Silva e Lorraine Moda Silva.
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Uma pessoa alegre e comunicativa, conhecia e conversava com todos,
tinha muitos amigos no clube de Regatas no qual jogou rigorosamente bochas aos sábados e
Com certeza ele foi muitos feliz com a simplicidade e leveza no qual
ele levava a vida!
Faleceu numa quarta-feira, dia 06/05/2015.
Sepultado no cemitério Bom Pastor, no dia 07/05/2015.
Deixando saudades a todos que aqui ficaram!
REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, para
que seja denominado logradouro público ou próprio municipal com esse nome, encaminho
em anexo a justificativa à propositura, bem como documento comprobatório do óbito do
homenageado, obedecendo então as disposições a Lei Federal nº 6454/77.
Sala das Sessões, 02 de maio de 2022.

PAULO MODAS
Vereador - UNIÃO
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domingos por muitos anos.
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