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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N°0061/2022

Dispõe sobre a criação de nome de Rua no trecho entre
a Av. Álvaro Chaves e o Corredor da Tropas, para Rua
Luiz Alberto Soares Perdomo – Bebeto.

Art.1º. Cria nome de Rua no trecho entre a Av. Alvaro Chaves, altura do Cemitério Municipal, e a E-RS
608, altura da entrada para o Corredor das Tropas (Limite do Perímetro Urbano), passando a
denominar-se Rua Luiz Alberto Soares Perdomo – Bebeto.

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

Justificativa:
 

O prefeito de Pedras Altas, Bebeto Perdomo, falecido em 30 de abril de 2022, dedicou a
maior parte da sua vida a carreira política e vida pública, onde iniciou aos 31 anos e contabilizou 26
anos de atuações.
 

Após quatro mandatos de vereança em Herval, sua cidade natal pelo PDT (1997-2000;
2001-2004; 2005-2008; 2009-2012), Bebeto assumiu como vice-prefeito na gestão de Ildo Sallaberry,
em 2013, pelo PPL, trabalhando durante três anos e três meses para os hervalenses e acompanhando
as demandas do município.
 
Já possuindo forte ligação com a vizinha cidade de Pedras Altas, durante 10 anos dividiu a vida entre a
carreira política em Herval e a família que já residia na Cidade do Castelo, fato que o levou a concorrer
ao Executivo em 2016 e se eleger pelo PSB ao lado de Giovane Friedrich, mas permaneceu quase todo
mandato atuando sozinho após a saída do vice-prefeito por motivos pessoais.

Já pelo Progressistas, se reelegeu em 2020 com mais de 74% dos votos, tendo como
vice, Volnei Oliveira (PT). Antes de seu falecimento havia sido cogitado a concorrer a deputado
estadual. Bebeto foi presidente do Consócio Extremo Sul e atualmente era vice-presidente do Consórcio
Público Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental dos Municípios da Bacia do
Rio Jaguarão (Cideja).

Exemplo de político e de gestor, líder nato, carismático sem perder a seriedade,
trabalhador, agregador, motivador, sempre presente em todas as atividades da Prefeitura e dos
colaboradores, com estreito laço de relacionamento com as lideranças das mais diversas bandeiras
partidárias, sempre buscando recursos e desenvolvimento para Pedras Altas e demais municípios da
região, sempre com o pensamento da união e do trabalho em grupo, serve como exemplo de como
deve ser feita a boa política e inspirou jovens políticos a seguirem os seus passos.

Obstinado na luta pela pavimentação da RS 608, conseguiu estar presente nos primeiros
11 km, desta importante obra, que liga os nossos dois municípios é por dever de justiça, em
reconhecimento aos excelentes serviços prestados e com as suas ações servindo de exemplo a
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gerações futuras, que apresento esse Projeto de Lei, para que o trecho compreendido entre a Avenida
Álvaro Chaves e o Corredor das Tropas , hoje perímetro urbano, de acordo com a Lei nº 4426/2021 e
croqui ambos em anexo, receba a denominação de Rua Luiz Alberto Soares Perdomo – Bebeto.

 

Éliton Rodrigues Erohin (MDB)
 


