
 
 
Projeto de lei nº013/2020                                            de 04 de março de 2020. 
 

Autor: Vereador Silio Junqueira 

 

 

<Dispõe sobre a alteração de nome de Via Pública 
Municipal e determina outras providências.= 

 

 

Artigo 1º.  Passa a denominar-se Rua Professor Paulo Freire Patrono da 

Educação Brasileira. A Rua 02, no setor Bandeirantes. 

Artigo 2°. Fica o Poder Executivo obrigado a fixar na aludida via, placas 
indicativas com sua denominação. 

Artigo 3°. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.        

 

Gabinete do vereador Silio Junqueira aos quatro dias do mês de março de 2020. 

 

 

 

Silio Junqueira 

Vereador  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

JUSTIFICATIVA  

É dever do Poder Legislativo, albergado a legislação vigente, promover o 
bem comum à população, deste modo, encaminho a este conceituado Plenário o 
Projeto de Lei nº013/2020, que tem como escopo a denominação de Rua em 
nosso Município, atendendo à solicitação de educadores. 

Paulo Freire nascido em 19 de setembro de 1921, nasceu e cresceu em 
Pernambuco, aos 22 anos ingressou na faculdade de direito do Recife, mas 
seguiu carreira na área da educação.  

Paulo Freire foi agraciado com cerca de 48 títulos, entre 
doutorados honoris causa e outras honrarias de universidades e organizações 
brasileiras e do exterior. É considerado o brasileiro com mais títulos de 
doutorados honoris causa e é o escritor da terceira obra mais citada em trabalhos 
de ciências humanas do mundo: Pedagogia do oprimido. 

Freire teve cinco filhos com a professora primária Elza Maia Costa 
Oliveira. Após a morte de sua primeira mulher, casou-se com uma ex-aluna, Ana 
Maria Araújo Freire. Com ela viveu até morrer, vítima de infarto, em São Paulo 
em 02 de maio de 1997. 

           É considerado um dos pensadores mais notáveis na história da pedagogia 
mundial, tendo influenciado o movimento chamado pedagogia crítica. É também 
o Patrono da Educação Brasileira. 

 

 

Gabinete do vereador Silio Junqueira aos quatro dias do mês de março de 2020. 

 
 
 
 
 

Silio Junqueira 

Vereador 

 

 


