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PROJETO DE LEI Pi° 1 310 
í 	t4;91  

Dispõe sobre a denominação da Praça dgiffua itapuã bRua Lago 
Ipanema e Rua Chile, Praça Arnaldo Correia da Sihiniiii'outras 

providências. 

...... 	• • - 441 	1/4-• ' 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suãá atribUiçães legais, 
... aprova: 

• - ..... 	. 	. 	. 	. 
Art.1°- Fica oficialmente denominada de Praça Arnaldo Correia I'd.‘à';.SilVa, ,a 
praça localizada no Bairro Caminho dos Lagos. 

re6v 

Parágrafo Único - O nome da praça a que se refere o art. 1 desta lei terá 
grande acolhida por todos os moradores daquele bairro. 

...... • 

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

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



Justificativa 

Projeto de Lei n° ‘3,0   /2018 

Senhores Vereadores, o presente Projeto de Lei busca homenagear o saudoso 
senhor Arnaldo Correia da Silva, carinhosamente conhecido como Arnaldo da 
Elétrica, que devido a sua alegria e atenção com o próximo sempre foi uma 
pessoa querida por todos. 

Nascido em 18/07/1944, Arnaldo da Elétrica foi funcionário da CHESF, da 
Cetenco Engenharia, e foi por muitos anos o responsável pelo setor que 
cuidava da manutenção elétrica do município de Paulo Afonso, de onde surgiu 
esse apelido carinhoso ao qual lhe foi atribuído. 

Perante a sua grande parcela de contribuição no desenvolvimento do município 
e importância como cidadão Paulo Afonsino, gostaria de contar com o apoio de 
todos os nobres vereadores para a aprovação desse projeto. 

Sala das Sessões, 	e outubro de 2018 

AlexandVai 	Silva Akt 
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ABAIXO ASSINADO DOS MORADORES DO BAIRRO CAMINHO 

DOS LAGOS PARA O NOME DA PRAÇA EM HOMENAGEM A 

ARNALDO CORREIA DA SILVA. 

NOME RG ENDEREÇO 
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S;lvo melhor juizo. 

Ver. 	C' -dr  f. r Santos - Presidente 

tor 

Ver. Edilso 	 Fre Membro 

CÂMARA DE VEREADORES DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

COMISSÃO DE EDUCAÇAO, CULTURA, SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL 
PARECER 1\7 -  (foi  /2018 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Saúde e Assistência 
Social, em 29 de Outubro de 2018. 

A comissão, ao reunir-se, trouxe a discussão do 
presente projetos de lei n° 130/2018, Dispõe sobre a 
denominação da Praça da Rua Itapuã, Rua Lago da Ipanema e Rua 
Chile, Praça Arnaldo Correia da Silva e dá outras 
providências. De autoria do Ver. Alexandre Fabiano da Silva. 

A principio, os presentes projetos deverão ser 
precedidos de parecer prévio da Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação, a cerca da legalidade e 
Constitucionalidade destes. 

Segundo informa a jus4ificativa apresentada pelos 
vereadores propositores, existem relevância pública para o 
prosseguimento do presente projeto, devendo esse ser 
encaminhado devidamente à apreciação dos pares, no plenário, 
logo após ter sido verificada os requisitos legais de 
validade. 

A Relatoria da Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes, no âmbito de sua competência, entende que a 
propositura é meritória e deve prosperar; sendo assim 
submetida votação de seus integrantes, os quais APROVARAM POR 
UNAMIDADE. 

Segue assim, o parecer. 

Câmara Municipal de Paulo Afonso - BA 
Avenida Apolônio Sales, 495, Centro 

CEP - 48608-100 
Paulo Afonso - BA 



Sala das Comissões, 12 de novembro de 2018. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- ESTADO  DA  BANIA —  

JÓ 	„PE CONSTNXÃO;1:44.11WE IREDKAO 

PARECER N0 44 /2018 

Projeto de Lei n°. 130/2018, que "Dispõe sobre a 
denominação da Praça na Rua Itapuã à Rua Lago 
Ipanema e Rua Chile, Praça Arnaldo Correia da Silva, 
e dá outras providências". 

Analise da Comissão ao Projeto de Lei n°. 130/2018, de autoria do 

Vereador Alexandro Fabiano da Silva. 

PARECER: 

A Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, considera este 

Projeto de Lei, legal em conformidade com a legislação vigente, bem como de 

comprovado valor histórico, sendo que a preposição em tela está subscrita 

pelos moradores adjacente ao objeto do Projeto. 

Outrossim, estando substanciando pela Lei Orgânica do Município em seu 

art. 34, XVI. Não havendo assim qualquer impedimento legal a este projeto, 

somos favoráveis ao Projeto n° 130/2018. 
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