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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°142010.  

Oficializa "nome de Bairro do município de Paulo Afonso e 
dá outras providências" 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO APROVA: 

Art. 1° - Fica oficialmente denominado de Bairro Engenheiro Amauri Alves de Menezes, o 
então conhecido como Bairro BNH do município de Paulo Afonso. 

Parágrafo Único — O reconhecimento para a oficialização e denominação do Bairro de 
que trata o art. 1° desta Lei, é em decorrência do reconhecimento daquele Bairro com o 
idealizador e com a Cooperativa Habitacional dos Operários de Paulo Afonso. 

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

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

Sala das Sessões em 05 de abril de 2010 

Antônio s Santos 
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kaulo Afonso, 29 de março de 2cao 

Ilmo. Sr. 

AntSnio Alexandre dos Santos 

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 
NESTA 

kresado Senhor- 

No inicio dos anos 70, eu e Mais alguns abenegados 

colegas chesfianos, criamos e implantamos a Cooperativa Habita 

cional dos Operéxios de Paulo Afonso, da qual também fizemos,/ 

dã sua primeira diretoria, onde conseguimos financiamento, a-

través do entgo Banco Nacional de Habitação - BNH, para cone - 

trução de 232 casas populares, cujo terreno foi doado pelo mu-

nicípio. 

Na época, era Diretor Técnico da ChiSSF o En0 Amau 

ri Alves de Menezes que, entusiasmado com o empreendimento, // 

muito nos ajudou, doando-nos restas de materiais inserviveis / 

para as obras de PA-li e Canal de Desvio, inclusive, também, 

árvores para arborização daquele bairro, visando o barateamento 

do custo da obra. 

A Diretoria da Cooperativa em questão, apjs ouvir/ 

todos os cooperativados e reconhecendo a grande ajuda que o re 

ferido ng2 nos dava, por unanimidade, a assembléia indicou o/ 

nome de smauri Alves de nenezes para o referido bairro, que 1/ 

foi aprovado pela Câmara de vereadores e sancionado pele Fre - 

feito da época. 

Acontece, que ap6s todos estes anospas placas que 

indicam o nome do bairro, ainda continua com o nome Bairro 

ao invés de Amauri Alves de Menezes. 

ktr estas razões, seria aconselhável o empenho de 

v•Sa., junto ao Sr. Prefeito Municipal, no sentido de corrigir 

o nome do já mencionado bairro. 

nciosamente 

uiades keitosa da bilv 
do Sosségo - 19 - bairro ueneral Dutra 
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