
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 052/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“NAIR ABRÃO SALOMÃO”

Os vereadores DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, DANILO MARTINS DE
OLIVEIRA, JOÃO FERNANDO DE SOUZA, LUIZ SMARGIASSI FILHO, MARCO
AURÉLIO  SARRASSINI  e MARIA  JOSÉ  CYRINO  MARCELINO da  Câmara
Municipal de Guaxupé propõem o seguinte PROJETO DE LEI:

Art.  1º – A Rua “A” localizada no loteamento “Terra do Café” passará a
denominar-se oficialmente “NAIR ABRÃO SALOMÃO”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Nº 052/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“NAIR ABRÃO SALOMÃO”

Data nascimento : 25/01/1933
Data falecimento : -
Naturalidade : Juruaia/MG
Nome do pai : Abílio Abrão 
Nome da Mãe : Nasta Salomão Abrão
Casado com : Abdo Salomão 

Filhos :

Regina Salomão; Paulo Salomão,
Mirna  Salomão,  Emil  Salomão,
Júlio  Salomão,  Luís  Henrique
Salomão, Juliana Salomão e Abdo
Salomão.

Profissão :  Do lar
Data nascimento : 25/01/1933

Nascida  em  Juruaia,  passou  a  infância  no  vilarejo  Patrimônio  –  município  de
Muzambinho, morou numa pequena casa de 3 cômodos com os pais e seus 10 irmãos.

Estudou em um colégio interno e sonhava em torna-se professora, todavia, aos 17
anos constituiu matrimônio e dedicou-se inteiramente ao conjunge e aos seus 8 filhos, tendo
os  educado  com  amor  e  carinho,  ensinando  os  melhores  princípios  de  honestidade,
transparência e valorização da família. Sua devoção à família marcou a sua trajetória.

Tendo  como  características  marcantes,  a  sinceridade,  nobreza,  simplicidade,
pureza e amor para com o próximo, fazendo om que todos ao seu redor a respeitassem e a
admirassem.

Lutou com garra e valentia contra uma doença implacável, devastadora e fatal e
mesmo  acometida pelas fortes dores sempre foi uma pessoa doce, cordial, acolhedora e
serena. Em sua despedida recebeu de todos o carinho e amor que semeou durante toda a
sua vida.

Sua memória permanece intacta no coração de seus filhos e netos, sendo lembrada
como um grande matriarca e um ser humano único, tornando-se um exemplo a ser seguido.

Por todo o exposto, nada mais justo que seu nome seja perpetuado através de um
nome de via  pública  para  que sua família  receba essa  justa  e  singela  homenagem da
Câmara Municipal de Guaxupé.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé
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