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DISPÕE SOBRE A PUBLICAÇÃO DE COLETÂNEA 	 .... ........ 
DE LEIS VIGENTES NO ÂMBITO DO 	 ....... 1 

MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO — BA. 

• • • 

A Cântara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições legais, apro.ya: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo obrigado a publicar o livro 
contendo as leis vigentes do Município de Paulo Afonso. 

Art.2° O poder Executivo se obriga a publicar anualmente 
anexo contendo as leis aprovadas e normatizadas no período. 

Art. 3° De quatro em quatro anos o Executivo reeditará a 
edição da coletânea inserindo as novas leis. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 12 de Abril de 2010 
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JUSTIFICATIVA 

Este Projeto visa tomar de conhecimento público, todas as leis vigentes no Município 
de Paulo Afonso, para que a população tenha um alcance cada vez maior de interação 
com seus deveres e direitos perante a comunidade. 

Sala das Sessões, em 12 de Abril de 2010. 

Osilde Alves da Silva 
ereador 
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Secret lria Administrativa 

A". Apoltinio Sales, S/N — Fone 3281-3082 — CEP — 48600-000 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
Estado da Bahia 

PARECER DA- 

Parecer ao projeto de lei n° 15/2010 de 
autoria do vereador Osildo Alves da Silva. 
Que dispõe sobre publicação de 
coletânea de leis vigentes no nosso 
município. 

A Comissão de Constituição Justiça e Redação Final, vem através deste opinar 
favoravelmente, a tramitação deste projeto por entender a importância da 
população esta ciente das leis vigentes no nosso município. Considerando que as 
mesmas têm grande relevância na vida dos cidadãos e que a falta do 
conhecimento faz com que as pessoas não cumpram com seus deveres, não 
saibam dos seus direitos. 

Paulo Afonso - BA, 24 de maio de 2010 

Regivaldo Coriolano 

res.Comissão Constituição, Justiça e Redação final 

deráltá 

Marcondes Francisco o Santos 

Membro 	 Membro 

Vereador 	 Vereador 
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