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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°.  S?  120477 	ru. 

"Dispõe sobre hiliá'Mtinitipal do•Feirante 
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... 
A Câmara 	

„ 
Municipal de Paulo Afonso, Estado da Bahia, no usOállá,laúáa ............ 

legais e regimentais, faz saber que o Plenário aprovou e ela promulga: 

Art. 1° - Fica instituído no âmbito do município de Paulo Afonso, o dia 25 de Agosto de 
cada ano, como data comemorativa ao dia Municipal do Feirante 

PARAGRAFO ÚNICO — A data a que se refere o Art. 10  desta Lei terá grande acolhida 
por todos os Feirantes do Município. 
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Art. 20  - Este Projeto de Decreto Legislativo entra em vigor na data daapapublicação:,  • 

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala de Sessões, em 19 de Outubro de 2017. 

Alberio Carlos Cae ano da Si va ( 
- vereador - 

o do Jardim Aeroporto) 
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JUSTIFICATIVA 

Projeto de ne /2017 

Não podemos negar que os Feirantes são trabalhadores que 

comercializam frutas, verdura, legumes e outros tipos de 

alimentos diretamente ao público, em vias ou locais públicos 

específicos. 

Em nossa cidade são muitos os pais de famílias que viram 

Feirantes devida dificuldade e a ausência de outros trabalhos e 

as próprias organizações dos Feirantes nas práticas dos seus 

serviços lhes dão relevância em serem feirantes e conseguem 

espalhar um comando de solidariedade coletividade entre eles 

até criando um clima harmonioso. 

Com este Dia Mundial do Feirante cria a identidade de cidadão 

com serviço distinto de feirante também contribuinte na 

ordenação da sociedade pauloafonsina. 

Apresento este Projeto e gostaria de contar com a provação de 

todos os Edis, considerando que será de grande importâncias 

para os feirante serem reconhecidos em nossa sociedade e que 

possa refletir a imagem do cidadão que faz um serviço e 

participar da evolução da sociedade de Paulo Afonso Bahia. 

Sala da Sessões em 20 de Outubro de 2017 

Alberio Carlos Caetano 	 do Jardim Aeroporto) 

-Vereador- 
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Alberio Car 
ro do Jardim Aeroporto) 

Atenciosamente, 

-Vereador- 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bebia — 

Paulo Afonso-BA, 11 de Abril de 2018 

Oficio, 

Ao 

Exm°. Sr. MARCONDES FRANCISCO DOS SANTOS 
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso. 

Senhor Presidente, 

Solicito •
a Vossa Excelência, nos termos Regimentais, a Retramitação do 

Projeto de Lei de n° 88, considerando ter esgotado o prazo das comissões, 

sem manifestação Outrosim, solicito que o mesmo venha a figurar na ordem do 
dia da próxima Sessão Ordinária. 

REGINA ALMEIDA 
RECEBIDOillati !ao IR 
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