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CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
CASA JOÃO PESSOA DE BRITO 

PROJETO DE LEI/ Ofi /2021 

Dispõe sobre denominação  da [LUCiANO 

!TERTULIANO BERNARDO; 

A PREFEITA DO MUNICiP10 DE ARACAGI, ESTADO DA 

PARAÍBA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO 

CONFERIDAS POR LEI, FAZ SABER QUE A CÂMARA 

MUNICIPAL APROVOU E EL. Ét SANCIONA E PROMULGA 

A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° Fica denominada RUA LUCIANO TERTULIANO 

BERNARDO a atuai Rua Projetada, localizada no LOTEAMEN TO NOVO ARAÇAGI (Rua 

paralela a E.E-.E.I FRANCISCO PESSO/N DE BRITO) e identifroaa'a pela fotografia em 

anexo. 

de Axaça\ 

fte.G

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gamara Municipal de Araçagi, 04 de novembro de 2021. 





A 

CAMARA MUNICIPAL DE ARAÇAGI 
CASA JOÃO PESSOA DE niziTO 

Proieto de Lei/ /2021 — Dispõe sobre denominação da RUA LUCIANO 
TERTULIANO BERNARDO 

JUSTIFICATIVA 

Luciano Tertulio Bernado, nacido dia 29/07/1972, na 

cidade de Araçagi, filho de Mariano Bernado da Silva e Julia Tertuliano Bemado (ambos in 

mernorian), faleceu dia 22/02/2016, no hospital de Trauma da capitai. Sua trajetória de vida é 

bastante peculiar, pois na suo infância, sua convivência era exclusivamente na zona rural, sítio ri e. 

nome Mulunguzinho. onde morava com os pais e avós e apenas na adolecência vieram morar na 

zona urbana, junto com os irmãos. 

Mesmo assim, sempre ligado às tarefas do campo, foi um grande 

comerciante de gado e cavalos, profissão herdada do pai que era agricultor. Ao passar dos anos, 

veio o primeiro casamento, com dois fihns, rn?s o destino o reservou outra ferrfflie e assim 

conheceu Roberta, com a qual teve seu filho Lucas Jorge, vindo com isso trabalhar na capital. 

Só que o amor à Araçagi, o fez voltar, pois tinha com sua esposa o 

dom de ajudar o próximo, em acompanhamento na área de saúde, quando encaminhados para 
0,C.4^ rr\,PNISelfr, 

E assim foi sua trajetória de vida, amigo de todos, solidário, 

respeitoso, trabalhador, etc. Só que, infelizmete aos 44 anos, Deus o chamou, e nos deixou para 

tristeza de todos, um tumor cerebral tirou sua vida, levando-o ao encontro do Pai Celestial, ficando 

lembranças de um homem íntegro, excelente pai,eposo e amigo de todos. 

Câmara Municipal de Araçagi, 04 de nove bro 

JANDILSON tu IREDO DE 
Vereador 

N!A 


