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Projeto de Lei n° _/2021 
 

Dispõe sobre a denominação  
de Logradouro público e 
 dá outras providências. 

 
Art. 1º. Fica denominada de Avenida João Gualberto Oliveira Veloso (Joãozinho Veloso), a Avenida 
1, no bairro Cohab I. 
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bacabal, Estado do Maranhão, em 27 de Setembro de 
2021. 

. 
 

Justificativa 
Senhor Presidente, 
João Gualberto Oliveira Veloso, filho de Antônio José Veloso e Maria Oliveira Veloso, nasceu em 05 
de março de 1960 aqui em Bacabal, no bairro Ramal. 
Com 17 anos foi morar em Imperatriz, onde já moravam alguns de seus irmãos. Casou com Selma 
Isacksson Veloso, com quem teve três filhas: Jurema, Jussara e Jessyca. Jurema, sua filha mais 
velha, é casada com Carlos André, e o casal dedica suas vidas a enfermagem e a advocacia. Sua 
filha Jussara, que lhe presenteou com seu primeiro neto, homenageando com o nome João Neto 
Veloso. Neto ao qual ainda pode dedicar sua vida durante 7 meses. Sua filha Jessyca é assistente 
social e trabalha como Cuidadora na escola Plim Plim. 
Joãozinho Veloso estudou no Colégio de Nossa Senhora dos Anjos. Terminando ensino médio, 
prestou vestibular para medicina, conseguindo passar na primeira etapa, não obtendo êxito na 
segunda etapa. À época estudava com ele e sua comadre Rosa Amélia. 
Na sua vida profissional exerceu o cargo de caixa do Banco do Nordeste, na cidade de Bacabal, por 
cinco anos, deixando o banco para ir para cidade de imperatriz trabalhar com seu irmão Antônio 
Veloso como marchante. Em Imperatriz viveu por 15 anos, voltando para Bacabal para trabalhar 
com seu outro irmão, José Alberto, no frigorífico Lojão da Carne e no Mercantil Antônio Zuzinha, 
sendo contratado, também, pela empresa Mafrinorte como gerente de vendas. A partir do ano de 
1995 começou a participar das competições promovidas pela Liga Esportiva Bacabalense com o seu 
time Lojão da Carne, participando, ainda, de outras competições e campeonatos como a Copa 
Ouro. Também no campo esportivo atuou como mecenas, patrocinando equipes que disputavam 
torneios no Estádio Correão. 
Atuou com competência no campo da política tendo destacado e importante trabalho nas eleições 
da irmã Doralice como vereadora, do irmão José Alberto como prefeito, e do sobrinho Alberto Filho 
como vereador e deputado federal, além, Senhor Presidente, da importante contribuição me deu 
em minhas campanhas e eleições como vereador. 
João Gualberto Oliveira Veloso residiu na Cohab por 29 anos, sendo presidente da sua associação 
de moradores por três anos, levantando e resolvendo questões importantes para a  comunidade. 
Era vascaíno e amigos de todos no bairro. 
Diante do exposto, solicito aos nobres pares, aprovação do requerido. 
É a Justificativa. 
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José Alberto Veloso Sobrinho (Alberto Sobrinho) 
Vereador/PSC 


