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Projeto de Lei n.º 011/2013 

 
 

“Dispõe sobre denominação do Espaço da 
Cidadania, situado na Av. Gonçalo 
Antunes Bezerra, que passa a ser 
denominado “ESPAÇO DA CIDADANIA 
ANACLETO INÁCIO DE OLIVEIRA”, 
e dá outras providências”. 

 
 

ANTONIO MACIEL MIRANDA GALINDO, CLÓVIS MARTINS 
BEZERRA, GERALDO DE LIRA PAES, JOSÉ FLÁVIO INÁCIO DOS 
SANTOS, MARLENE LIMA DA SILVA e RUBENS FERREIRA DINIZ, 
vereadores, abaixo assinados, no uso de suas atribuições conferidas pelo Art. 78, 
Inciso III, do Regimento Interno apresentam o presente Projeto de Lei: 

 
Art. 1º - O Espaço da Cidadania, situado na Av. Gonçalo Antunes 

Bezerra, passa a ser denominada “ESPAÇO DA CIDADANIA ANACLETO 
INÁCIO DE OLIVEIRA”. 

 
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação; 
 
Justificativa: 
 
O Sr. Anacleto Inácio de Oliveira, nasceu em 22 de junho de 1907, filho de 

Antonio Inácio da Silva e D. Luzia Mendes da Silva, casou-se com Anália Umbelina de Almeida, 
com quem teve 4 (quatro) filhos, Francisco, Maria José, Carlos e Marileide, faleceu em 18 de janeiro 
de 2009, deixando uma saudosa lembrança a todos que o conheciam. 

 
O Sr. Anacleto Inácio de Oliveira foi eleito Prefeito de Alagoinha em 15 de janeiro 

de 1953, juntamente com o Vice-prefeito, o Sr. Francisco Lumba de Oliveira, passou vários anos 
afastado da vida pública, só voltando à política, para atuar como vereador, na gestão do Prefeito 
Ivanildo Inácio da Silva, gestão essa à qual deu a sua contribuição, como pessoa honrada e praticante 
de solidariedade ao próximo. 

 
Sendo um homem simples, sem ambição ou fascínio pelo poder; ser prefeito de 

Alagoinha, foi, para o Sr. Anacleto Inácio de Oliveira, uma oportunidade de, como filho desta terra, 
ajudar e contribuir para o desenvolvimento desta cidade, numa época em que a atividade pública se 
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revestia, principalmente, pelo caráter de serviço à coletividade; administrar uma pequena cidade, 
desprovida de recursos, não foi, das empreitadas que viveu em sua vida, a das mais fáceis, pois eram 
muitas, as necessidades a serem preenchidas. 

 
Em meio a outros de menor importância, dois importantes feitos merecem destaque 

na administração do Prefeito Anacleto Inácio de Oliveira; um deles foi a Inauguração da Luz 
Elétrica, na Vila de Perpétuo Socorro, o qual trouxe grandes benefícios e alegria para aquela 
comunidade, devido ao seu caráter inovador; o segundo deles diz respeito diretamente à instalação do 
funcionamento desta Câmara. 

 
Mais do que justa, é devida a homenagem póstuma desta Casa, a este homem 

simples que tanto fez pala nossa cidade. 
 
Da decisão desta Casa, dê-se ciência aos seus familiares, enviando cópias a cada 

um deles. 
 
Sala das Sessões, 4 de julho de 2013.  

 
 
 

ANTONIO MACIEL MIRANDA GALINDO 
vereador 

 
 

CLÓVIS MARTINS BEZERRA 
vereador 

 
 

GERALDO DE LIRA PAES 
vereador 

 
 

JOSÉ FLÁVIO INÁCIO DOS SANTOS 
vereador 
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vereador 

 
 

RUBENS FERREIRA DINIZ 
vereador 

 


