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LEI Nº 0946/2016.

Dispõe sobre a denominação de logradouros
públicos no perímetro urbano e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE SERRA CAIADA, Estado do Rio Grande do Norte, no
uso de suas atribuições que lhe confere o art. 27 da Lei Orgânica Municipal, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica denominada de Escola Municipal de Ensino Fundamental
Manoel Felipe dos Anjos, localizada na Rua 24 de Novembro nº 670, Zona Urbana
desta cidade de Serra Caiada/RN.
Art. 2º – Esta lei entrará em vigor no ato de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Serra Caiada/RN, 31 de Março de 2016.

______________________________________________
MARIA DO SOCORRO DOS ANJOS FURTADO
PREFEITA MUNICIPAL

JUSTIFICATIVAS:

1. A memória de um povo se perpetua através do reconhecimento daqueles, que no passado
deram tudo de si para o desenvolvimento do futuro de todos.
2. Entre tantos objetivos da atual administração municipal, existe o de resgatar a memória
daqueles que quando em vida, trabalharam, edificaram e constituíram gerações
3.

Desta feita, queremos perpetuar o nome do Sr. MANOEL FELIPE DOS ANJOS (inmemorium), denominando o nome de um logradouro público do nosso Município com o seu
nome. Seu Manoel era um homem simples mais de grandes exemplos. Nasceu na cidade de
Nova Cruz/RN em 26/11/1928 e teve seu falecimento em 29/10/2013. Casado com Terezinha
Amélia dos Anjos e juntos formaram uma grande família com 12 (doze) filhos, dentre os quais
Maria do Socorro dos Anjos Furtado, hoje Prefeita de nossa cidade. Seu Manoel sonhou e
incentivou muito em vida para que sua filha Socorro assumisse tal responsabilidade à frente
desse município. Apesar de não ter tido a possibilidade de se alfabetizar quando criança, via
na educação o caminho para formação de seus filhos e doou em vida vários terrenos em sua
propriedade para construção de escolas públicas. Seu Manoel era um homem prestativo,
tinha a mão sempre estendida a ajudar aos mais necessitados. Abrigou durante muito tempo,
pessoas humildes em sua residência para não deixá-las ao relento. Um agricultor simples e
de grande coração que sabia a essência de compartilhar o pouco que tinha com os mais
necessitados.

