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PROJETO DE LEI Nº 187/2021 – 18/10/2021 

Autor: Aero Cruz 

 

Ementa: Dá denominação à via pública, Rua 

Projetada transversal à Avenida Josemar Batista 

da Silva no bairro Maria Auxiliadora – Rua 

Tereza Barreto Alves. 

 

O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA aprova e o Senhor Prefeito 

sanciona a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - A via pública, Rua Projetada com início na Avenida Josemar Batista da Silva, e 

término na rua Projetada sem denominação, paralela ao parque Municipal Josefa Coelho, 

passa a ter a seguinte denominação – Rua Tereza Barreto Alves. 

 

Art. 2º - Deverá ser colocado em local de destaque placa alusiva com o nome da 

homenageada. 

 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A Senhora TEREZA BARRETO ALVES, nasceu no dia 15/08/1930, na cidade de 

Santa Izabel, interior de São Paulo. Onde ela, ainda criança, juntamente com sua mãe e seus 

cinco irmãos (um homem e quatro mulheres), órfãos de pai, sobreviveram, precariamente, 

trabalhando em roça.  

Mulher simples e sem instrução (era analfabeta), mas determinada e detentora de 

muita coragem, foi tentar melhor sorte na cidade paulistana de São Miguel e depois em São 

Caetano do Sul, onde se casou com um nordestino, o Senhor Manoel Alves Bonfim  

(Seu Ioiô) e teve sua primeira filha, Clemilda Barreto Alves.  

Em São Paulo, trabalhando como tecelã, em indústria têxtil, contribuía com o sustento da 

família. Período em que enfrentou grandes dificuldades, em razão de não saber ler e nem 

escrever.  

A partir de 1969, já residindo nesta cidade de Petrolina, para onde se mudou por 

força do trabalho de seu esposo, continuou trabalhando arduamente, em restaurante, 

dormitório e lanchonete de sua propriedade.  
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Mesmo depois de aposentada, continuou executando, com muito esmero, o trabalho 

doméstico e, cuidando com muita dedicação, atenção e renúncia, do esposo, filhas e netos.  

Sua relação e convívio com a família e amigos, sempre foi marcada pela total dedicação, 

ética, sinceridade e a presteza em ajudar em qualquer que fosse a situação. 

 

Sala das sessões, 18 de outubro de 2021. 

 

 

AERO CRUZ 

Vereador 
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