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LEI MUNICIPAL Nº 583, EM 08 DE OUTUBRO DE 2021. 

"Denomina Unidade de Saúde no Bairro 

Dapezão, com o nome próprio BENEDITO 

RIBEIRO DOS SANTOS". 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABELA, Estado da Bahia, APROVOU, e o 

Prefeito Munic ipal , sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica a Unidade de Saúde no Bairro Dapezão, denominada com o 

nome próprio de "POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA BENEDITO RIBEIRO DOS 

SANTOS" . 

Art. 2° A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e o Poder Executivo 

deverão ser comunicados para adoção das providências necessárias ao 

reg istro e fixação de placas com novos nomes dos logradouros de que 

trata esta Lei. 

Art. 3° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito de ltabela (BA) , em 08 de outubro de 2021 . 
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JUSTIFICATIVA 

A presente proposição tem por objetivo dá nome p róprio à Unida de de 

Saúde da no Ba irro Dapezão, o qual passa a ser denominado "POSTO DE SAÚDE 

DA FAMÍLIA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS". 

Nossa proposição tem por finalidade externar o reconhecimento desta 

Casa e prestar justa homenagem a um grande líder político, empreendedor do 

agronegócio neste Município e Vereador querido e atuante nesta Casa 

Legislativa. 

A homenagem póstumas destaca para o logradouro sugerido o nome 

do homenageado como forma de reconhecimento ao seu legado de exemplar 

Cidadão que aqui constituiu família respeitada e contribuiu para o 

desenvolvimento social, político e histórico de ltabela. 

Benedito Ribeiro dos Santos deixou grande legado familiar na área do 

agronegócio, foi um respeitado produtor rura l e um dos desbravadores do nossa 

economia local e regional. 

Até os dias de hoje os fi lhos, netos, bisnetos, tataranetos, c unhados e 

sobrinhos de Benedito residem e 

Pelos pequenos resumos 

ao nome de Benedito Ribeiro 

mos a homenagem proposta 

Posto de Sa úde no Bairro Dap=-....ll.1..~ 
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