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PFLESI 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N° L /2019. 

Dispõe sobre denominação de Rua 

inominada "José Moreno Filho no Bairro 

Nossa Senhora de Fátima, e dá outras 

providências. 

Art. 1°. Fica oficialmente denominada Rua José Moreno Filho, a nova rua ainda inominada, 

situada entre o final da Rua Padre João Evangelista e o final da Rua Oliveira Matos , no bairro 

Nossa Senhora de Fátima, nesta urbe. 

Parágrafo Único- Caberá a Secretaria Municipal de Administração proceder os meios necessários 

para cadastramento do CEP ,junto a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, da rua 

nominada no caput deste artigo. 

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

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário 

Sala das Sessões em 24 de Abril de 2019 
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Secretária Administrativa 



Justificativa 

 

Trata-se o presente Projeto de Lei de iniciativa deste vereador, versando acerca da 

nominação de uma nova Rua que organizou-se nos últimos tempos, contando com pavimentação 

em paralelos , passeio público, residências devidamente consolidadas com serviço de água e 

energia elétrica, ou seja, todas as características de um logradouro urbano, sem contar no 

entanto, com a devida denominação, o que vem trazendo diversos prejuízos aos que ali residem. 

No que se refere ao nome do homenageado, trata-se de um dos primeiros moradores da 

referida rua, pioneiro com a instalação de um pequeno mercado que foi um dos fatores relevantes 

para atrair novos moradores para a rua que na época ainda não possuía tais benefícios públicos. 

Sendo seu nome, aceito, respeitado e acolhido por todos que ali residem. 

Pelos motivos acima expostos, e pelas demais prerrogativas regimentais submeto a 

presente matéria a meus dignos pares , esperando contar com sua posterior aprovação. 


	00000001
	00000002

