
Av. 1º de Maio, s/nº - Bairro Bela Vista – CEP: 68.488-000 

Fone: (94) 3786 0119 – e-mail: camarabbranco2017@gmail.com 

 

 

Estado do Pará 
PODER LEGISLATIVO  

CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
Gabinete do Vereador Hildeblano de Souza Azevedo 

PROJETO DE LEI Nº 006/2020 

 

RENOMEAR A AV. 
GALLETTI DO BAIRRO 
SANTA CATARINA DE AV. 
JOSÉ LUIZ FEITOSA DE 
MACÊDO. 

 

Art. 1° - Renomear a atual Av. GALETTI, conforme Lei Municipal de nº 306/04 que 
refere a identificação das avenidas do bairro Santa Catarina, neste Município, para Av. 
José Luiz Feitosa de Macêdo.  

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Breu Branco - PA, 13 de julho 2020. 

 

 

___________________________ 
Hildeblano de Souza Azevedo 

Vereador 
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CÂMARA MUNICIPAL DE BREU BRANCO 
Justificativa 

O Presente Projeto de Lei tem por objetivo homenagear o saudoso cidadão JOSÉ 
LUIZ FEITOSA DE MACÊDO, conhecido como “Zé Luiz” por meio da atribuição de seu 
nome a atualmente chamada av. IBL no Bairro Santa Catarina, neste Município/PA. 

José Luiz Feitosa de Macedo, nascido em Amarante, no estado do Piauí, na data 
de 25.08.1952. Foi o filho mais novo de 3 irmãos,  de uma família com poucos recursos, 
onde sua avó Eva, com imenso amor e devoção, assumiu o papel de mãe e pai, em virtude 
de seus pais biológicos não terem tido condições de fazê-lo. Em sua juventude foi um 
exímio jogador de futebol, mas sabia que precisava estudar para ter uma profissão que 
garantisse seu sustento, razão pela qual se tornou técnico agrícola e já sabia, a partir de 
então, que no Pará haveria meios de prosperar. Logo se tornou empregado da Emater-Pará 
e se destacou nos 6 anos que lá permaneceu (1974-1980), contudo não se acomodou e 
buscou no garimpo de Serra Pelada mais uma oportunidade de "vencer na vida" (1980-
1981), entretanto as dificuldades e os riscos foram maiores, fazendo com que mudasse 
seus planos e fosse tentar a sorte no Estado do Mato Grosso, onde também se destacou em 
seus atividades junto à Agropecuária Mogno no período de 1981 à 1987, tendo sido um 
empregado reconhecido pelo seu valor e dedicação, empenho e seriedade com que tratava 
seu trabalho, contudo seu objetivo sempre foi o de voltar ao Pará e aqui estabelecer sua 
vida. Diante disso, em 1987, mesmo sob protestos de seus empregadores, pediu demissão 
e veio direto para o Breu, fixando aqui definitivamente suas raízes, tendo, inclusive, 
dispensado outras oportunidades de trabalho para permanecer em nosso município e viver 
dos frutos de seu suor. No Breu, trabalhou como madeireiro, foi comerciante por muitos 
anos, contudo muito do esforço foi dedicado à função de motorista de transporte 
alternativo, atividade esta que exerceu até o final de suas forças. "Zé Luiz" sempre foi 
muito respeitado pela seriedade e honestidade com que tratava seus compromissos, 
demonstrando distinção e apreço pelas pessoas. Agia à moda antiga, zelando pelo valor da 
palavra empenhada e defendendo a verdade a qualquer custo. Na cooperativa de 
transportes onde trabalhava era tido como consultor e mediador de conflitos, sua palavra 
era respeitada e seguida pelos colegas, inclusive foi por essa postura que angariou o 
respeito e a simpatia de muitos. O senhor José Luiz era um bom exemplo de cidadão a ser 
seguido: homem simples, trabalhador, honesto e muito dedicado à família, qualidades 
estas que constituem o seu maior legado... Aqui, meus amigos, lhes apresentei um José 
que representa tantos outros “Josés”, tantos outros homens de bem e pais de família com 
os mais diversos nomes e histórias de vida, mas que, assim como ele, foram bons 
exemplos de seres humanos que fizeram, e ainda fazem, parte da história do nosso 
município. 

Diante do exposto, julgamos justa e oportuna a presente homenagem, para a qual 
contamos com o apoio de nossos Pares. 

Breu Branco - PA, 13 de Julho de 2020. 

Hildeblano de Souza Azevedo 
Vereador 


