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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia- 

PROJETO DE LEI N°. .J2 /2019. 
"Dispõe sobre a denominação da 
Praça da Academia da Saúde, 
para "PRAÇA SEVERINO 
FRANCISCO DO CARMO e da 
outras providências". 

A 	 onso, no uso de suas atribuições legais, 
aprova: 

Art. 1° - Fica instituído no âmbito do Município de Paulo Afonso que 

a Praça da Academia da Saúde, localizada na Rua Sagrada Família no Bairro 

Tancredo Neves III, passe a ser denominada "PRAÇA SEVERINO 

FRANCISCO DO CARMO". 

Art. 2° - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar 

confeccionar a placa relativa ã denominação de que trata o artigo anterior. 

Art. 3° - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de 

dotações próprias do orçamento da Secretária de Saúde do município. 

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

Sub. revogam se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 27 de março de 2019. 

Jo 	 oelho 
-Vereador — 



Justificativa 

O senhor Severino Francisco do Carmo, foi o primeiro morador da Rua 
Sagrada Família, localizada no bairro Tancredo Neves III, residindo nesta 
desde o ano 1970, ex-funcionário aposentado da Chesf — Companhia 
Hidrelétrica do São Francisco, conhecido por seu trabalho com obras sociais na 
comunidade católica do bairro Tancredo Neves. 

Severino sempre contribuiu de forma cidadã para a formação de seu bairro, 
residindo neste endereço até o dia 07 de novembro de 2017, ano de seu 
falecimento. Sendo assim é mais que merecido que a Praça que se localiza 
nessa rua receba seu nome em agradecimento pelo empenho que teve durante 
toda sua vida, que foi voltada para o serviço ao próximo e pela construção 
física, social e moral do lugar onde residiu até seus últimos dias. 



Sala das Comissões, 30 de abril 

Ver. Alexan 

Ver. Edilsor 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- ESTADO DA BANIA - 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

PARECER N°  Din  /2019 

Projeto de Lei n°. 019/2019, que 'Dispõe sobre a 
denominação à praça da Academia da Saúde, localizada 
na Rua Sagrada Família, BTN III, para "Praça Severino 
Francisco do Carmo", e dá outras providências". 

Analise da Comissão ao Projeto de Lei n°. 019/2019, de autoria do 

Vereador Jose Carlos Coelho. 

PARECER: 

A presente Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, 

substanciado no art. 50, §4°, "b", do regimento interno desta Casa legislativa, 

relata seu parecer favorável a matéria em tela. É fato sabido por todos que o 

senhor Severino Francisco do Carmo "in memoria", foi o primeiro morador da 

supracitado Rua, deste feito, nada mais justo que honra a sua história para com 

este Bairro e Município. 

Destarte, somos favoráveis ao Projeto de Lei n°. 019/2019. 

Ver. Cícero Bezerra de Andrade - PP 
MEMBRO 
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