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PROJETO DE LEI Nº_______/2022 

 
“Denomina o Complexo Esportivo do Novo 
Paraíso, no município de Caracaraí-RR e dá 
outras providências” 

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA  

Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º O Complexo Esportivo do Novo Paraíso, situado na Vila Novo Paraíso, 
no entroncamento das rodovias BR-174 e BR- 432, município de Caracaraí, 
passa a ser denominado “Complexo Esportivo Sérgio Alves de Souza”.  

Art. 2º A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Roraima, por ocasião da 
conclusão das obras de construção do Complexo Esportivo do Novo Paraíso, 
deverá promover a identificação mediante afixação de placa na qual conste a 
denominação atribuída à obra e a identificação desta Lei.  

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 4º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei no que couber.  

 

Boa Vista - RR, 18 de março de 2022. 

 
 
 
 

TAYLA RIBEIRO PERES SILVA 
DEPUTADA ESTADUAL 
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JUSTIFICATIVA 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, tenho a honra de encaminhar para apreciação dos nobres 
Deputados deste Estado, o presente projeto de Lei com o fim específico de 
denominar o Complexo Esportivo do Novo Paraíso, ainda em construção.  

 
Cabe destacar que a proposta ora apresentada está em conformidade 

com a Constituição do Estado no que tange a competência de iniciativa do 
artigo 41 da CE, compreendendo o processo legislativo deste Estado, artigo 38, 
III da CE, bem como com o disposto Regimento Interno da ALE/RR, artigo 164, 
III, 172, 173 e 189.  

 
O saudoso homenageado nasceu na Vila Novo Paraíso em 08 de outubro 

de 1982, filho da costureira MARIA CÍCERA ALVES DE SOUZA, trabalhava na 
ocupação de frentista do Posto de Combustível MOCAPEL.  

 
Sérgio era um grande incentivador do esporte em nossa comunidade, 

inclusive fazendo parte do time de futebol da localidade, e que por incontáveis 
vezes jogou no mesmo local onde o novo complexo está sendo construído, ainda 
em campo de terra batida improvisado por ele e os demais amigos para que 
pudessem jogar e se divertirem.  

 
Infelizmente Sérgio nos deixou em 26 de janeiro de 2014, vítima de um 

trágico acidente de motocicleta.  
 
Não obstante, demonstrando a vontade da população daquela 

localidade, encaminhamos junto a presente proposição um abaixo-assinado 
contendo 217 assinaturas, pelas quais constatamos a importância do 
homenageado.  

 
Portanto, rogo aos nobres pares que apoiem a presente iniciativa, uma 

vez que o Projeto se justifica e merece aprovação.  
 

Boa Vista - RR, 18 de março de 2022 
 
 
 
 

TAYLA RIBEIRO PERES SILVA 
DEPUTADA ESTADUAL 
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ABAIXO-ASSINADO 

SOLICITA QUE O COM.PLEXO ESPORTIVO DO NOVO PARAÍSO SEJA NOMINADO DE 

"COMPLEXO ESPORTIVO SÉRGIO ALVES DE SOUZA" 

Senhora Deputada Estadual Tayla Peres, vimos por meio deste abaixo-assinado solicitar a Vossa 

Excelência que avalie a possibilidade de atender nossa comunidade, no sentido de denominar o 

novo complexo esportivo, que em breve estará sendo inaugurado nesta Vila do Novo Paraíso, 

em homenagem ao d~sportista e morador senhor SÉRGIO ALVES DE SOUZA. 

O senhor SÉRGIO ALVES DE SOUZA, nasceu na Vila Novo Paraíso em 08 de outubro de 1982, filho 

da costureira Senhora MARIA CÍCERA ALVES DE SOUZA, trabalhava na ocupação de frentista do 

Posto de Combustível MOCAPEL. 

Sérgio era um grande incentivador do esporte em nossa comunidade, inclusive fazendo parte 

do time de futebol da localidade, e que por incontáveis vezes jogou no mesmo local onde o novo 

complexo está sendo construído, ainda em um campo de terra batida improvisado por ele e os 

demais Rmigos para que pudessem jogar e se divertirem. 

Infelizmente Sérgio nos deixou em 26 de janeiro de 201"(0tima de um trágico acidente de 
motocicleta. 

Diante do exposto rogamos contar com a determinação e os pr~stimos de Vossa Excelência para 

que possamos prestar essa justa homenagem a este que foi um grande companheiro . . 

Vila Novo Paraíso, 12 de novembro de 2021. 
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