
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°.11  5  /2019.  

"Dispõe sobre a denominação de Praça 

Eryan Rafael Fernandes Monteiro ao bem 

público de uso comum do povo situado 

nas imediações das Ruas Canadá e 

Argentina , Bairro Abel Barbosa nesta 

cidade". 

Art. 1°. Fica oficialmente denominada de Praça Eryan Raphael Fernandes Monteiro, a praça 

publica localizada entre as Ruas Canadá e Argentina no Bairro Abel Barbosa, nesta urbe. 

Paragrafo único: A denominação estabelecida no caput deste artigo atende aos anseios da 

população, considerando ser o homenageado morador do referido bairro e sua morte prematura 

ter causado grande comoção a toda a população. 

Art. 20  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação 

          

Ad. 3° Revogam-se as disposições em contrário 
!E,119_rob Lia 	• • 

VOTES s...•liko. 
MESA DA L.MI4 

 

          

          

          

          

Sala das Sessões em 05 de Junho de 2019 



Justificativa 

ERYAN RAPHAEL FERNANDES MONTEIRO, filho de Erivaldo Monteiro Silva e Ana 
Maria Fernandes Costa Monteiro, partiu ainda muito ceda, no dia 14/07/2018, decorrente 
de um Acidente Aéreo, na cidade de Bom Despacho/MG, que parou o Pais e abalou 
significativamente a cidade de Paulo Afonso/BA, com apenas 18 anos de idade. Morador 
da Rua Lago Dourado, 417, Rua vizinha à construção da Praça, onde passou sua infância 

vida, somente aos 16 anos foi morar em Recife/PE em busca do seu sonho, ser Piloto. 
Paulafonsino de coração sempre levou o lugar onde morava em seus sonhos e projetos. 
Nunca agia por impulso ou emoção, mas sempre de forma analitica e• perceptiva deixando 
muito claro que a maturidade não é um sinal apenas de amadurecimento biológico. 

Apesar da pouca idade quando nos deixou Eryan já se mostrava uma pessoa responsável 
madura. Sempre de bom humor, se adaptava a qualquer situação, o que fazia com que 
percebêssemos socialmente. 

Na época do acontecido Eryan já tinha concluído o Curso de Piloto Privado em Pará de 
Minas em Minas Gerais e também o curso de Piloto Acrobático. Cursava o último período 
de Ciências Aeronáuticas pela UNINASSAU em Recife-PE. Por onde passava conquistava 
as pessoas ao seu redor com milhares de sonhos e projetos. Chegou a abrir uma empresa 
chamada "Vida Aviação" com projetos de Voos panorâmicos pela cidade de Paulo Afonso 
nos maiores eventos festivos da cidade como Copa de Velas e Moto Paulo Afonso, mas 
não conseguiu concluir seu grande projeto. A iniciativa consistia em aumentar 
consideravelmente o potencial turístico da cidade, onde ele acreditava que a exploração 
aérea deveria começar, por ser um ponto turlstico tão relevante na região. De inicio ele e 

Cinte. Eric Detmering, seu instrutor de voo, fariam voos com turistas demonstranto as 
belezas da cidade, logo depois os projetos se expandiram e a intenção era trazer os voos 
acrobáticos com o Cmte. Leonardo Binder (faleceu junto com ele no acidente) para a 
cidade e com consequência abrir um Aeroclube em Paulo Afonso/BA. Infelizmente com o 
grave acidente que ceifou sua vida não foi possível lograr êxitos nos seus projetos. 

É Óbvio que sua estrutura familiar ajudou na formação da sua personalidade. Os pais, 
irmãos, fios e todo arcabouço familiar. A propósito, família era tudo para Eryan Monteiro; 
seu relacionamento com os pais e irmãos era sinônimo de alegria, paz e respeito. 

Poderíamos usar vários adjetivos para definir o jovem Eryan Monteiro: inteligente, 
perspicaz, alegre. Porem, um definia muito bem sua personalidade: altruísta. Sim, apesar 
do tempo escasso devido a urna infinidade de afazeres, entre os quais os estudos pela 
aviação que era sua paixão singular, e além de ser um eximi° baterista, ainda encontrava 
tempo para dar aulas de bateria a crianças e adolescentes sem qualquer custo apenas e 
tão somente pelo prazer de ajudar. Desde os 3 (três) anos de idade já arranhava seu 
instrumento que seria sinônimo de grandes conquistas na música. Aos 11 anos de id 
assumiu a primeira Banda como baterista Banda Máquina Total, desde então não pa 
mais. Passou pelas bandas: Radar, Retrô, Ética, Rubens Brasil, Igor Gnomo, Susi Mar 
(gravação de CD), Raiga Band e por último a banda Classic Rock com Rômuio Lis 
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Deu aulas de Bateria na escola de música de Igor Gnomo e participou vários anos do 
Evento de Encontro de Motos na cidade de Surubim/PE, Gravata/PE e Paulo Afonso/BA. 

Ele também gostava de evangelizar e isso ele fez nas escolas pelas quais passou, 
pregava a palavra de Deus sem, no entanto, fazer proselitismo religioso. 

Uma pessoa cujos objetivos eram bastante claros, ele se conhecia como pessoa e como 
profissional, nunca se isolou em sua zona de conforto sempre propunha mudanças, era 
uma pessoa que transformava suas metas em ação e ferramenta de melhoria para atingir 
seus objetivos, por isso se tomou uma referência positiva no seu meio de atuação, 
alavancando seu crescimento e proporcionando resultados significativos. 

Um ser humano que trouxe tão somente, alegria, conhecimento, sonhos, e além da 
grande dor sem nome que ficou nos seus pais, irmãos, familiares, amigos, alunos e 
vizinhos. 
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