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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

Iclair Gomes Abreu nascida no dia 16/07/1941 em Porto Alegre RS. Chegou ao bairro Res�nga Nova em
1989.

Inicialmente morou junto de sua família nos apartamentos em frente ao Cecores, se mudando para o
acesso G, um ano depois. Próximo de sua casa, já morava sua sobrinha, ao qual se referia a
Homenageada, como: Tia Iclair, e sendo assim, a Sr. Iclair acabou virando “Tia” de pra�camente todos
moradores da região.

Tia Iclair, era dotada de habilidades para artesanato, de todos os �pos. De pintura em tecido ao crochê.
Com isso par�cipou de diversas a�vidades no bairro, tais como: feiras comunitárias e cursos.

Mulher muito vaidosa e festeira, apesar de nunca ter desfilado no carnaval da capital, durante muitos
anos frequentou a avenida Augusto de Carvalho, para ver o seu “Estado Maior” desfilar. 

Durante os úl�mos anos, com seus filhos já crescidos, con�nuou residindo no endereço Acesso G, 3785
junto de sua filha mais velha. Onde passava boa parte do dia realizando suas a�vidades manuais.

Também fazia parte do clube de mães do ASALA, do qual par�cipava dos cursos e dos eventos
promovidos pela ins�tuição.

Ela era uma pessoa muito querida pelos amigos e familiares, era carinhosa, guerreira e batalhadora, uma
mulher de fibra que aprendeu e conquistou tudo que �nha com muita determinação e força de vontade.

Tia Iclair faleceu em 20 de abril de 2021, deixando quatro filhos, seis netos e dois bisnetos.

Portanto, a denominação desse logradouro visa homenagear Tia Iclair pela sua trajetória e como
moradora histórica da região, e por fim, melhorar a iden�ficação dos endereços situados na localidade.

 

PROJETO DE LEI

 

Denomina Acesso Iclair Gomes Abreu o logradouro não cadastrado conhecido como Acesso G (SQ
SEIS TERCEIRA UV VL N Res�nga) – 3º unidade, Bairro Res�nga.

 

Art. 1º - Fica denominado Acesso Iclair Gomes Abreu o logradouro não cadastrado conhecido como
Acesso G (SQ SEIS TERCEIRA UV VL N Res�nga) – 3º unidade, Bairro Res�nga –, com base na Lei
Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e alterações posteriores.

Parágrafo único.  As placas denomina�vas conterão, abaixo do nome do logradouro, os seguintes
dizeres: Em memória a moradora Iclair Gomes Abreu.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 22/06/2021, às 14:25,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0246623 e o código CRC 721998D5.

Referência: Processo nº 024.00063/2021-85 SEI nº 0246623

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

