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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cicero Bezerra de Andrade 

PROJETO DE LEI N°.  03  /2019. 

"DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO DA PRAÇA 
DA RUA SANTA RITA BTN I, PARA "PRAÇA 
SENHOR AMADEU PEREIRA DE OLIVEIRA E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso desuas atribuições 
legais, aprova. 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do município de Paulo Afonso que a Praça da Rua 
Santa Rita no Bairro Tancredo Neves I, passe a ser denominada, "PRAÇA AMADEU 
PEREIRA DE OLIVEIRA". 

Art. 20 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a mandar confeccionar a placa 
relativa à denominação de que trata o artigo anterior. 

Art. 30  - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações próprias do 
orçamento da Secretaria da Administração do Bairro Tancredo Neves. 	' 

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. , 

Sala das Sesfls, em 28 de março de 2019. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

Gabinete do Vereador Cieero Bezerra de Andrade 

JUSTIFICATIVA 

AMADEU PEREIRA DE OLIVEIRA, chegou a Paulo Afonso Bahia respectivamente 

no Bairro Tancredo Neves I, em 1986 trazendo consigo sua esposa MARIA 

MENDONÇA e 4 filhos ( Edineide, Jose Edileiza e Natanael ), e também trouxe a 

esperança de poder construir aqui uma nova' historia. Pernambucano e de origem 

cabocla, carregava com ele um espirito de comerciante alegre e comunicativo. Fez 

bastantes amigos quando andava nas ruas do "mulungu" (como o próprio gostava de 

se referir ao bairro) vendendo pipoca, mungunzá e caldo de cana esse ultimo lhe 

rendeu o apelido de ''Mudlo do caldo de cana. Muito envolvido com a comunidade 

chegou •a Integrar por multo tempo o grupo de cangaceiros de Paulo Afonso, 

representado por Salamanta a Cangaceiro (Falecido). Amadeu foi um homem muito 

devoto do santo Padre Cicero Rombo, compondo todas as romarias que saiam •da 

nossa cidade para o Juazeiro do Norte, inclusive, no famoso "pau de arara . Ele teve o 

privilegio de ver nosso Bairro Taneredc Neves se transformar ao passar dos anos e 

sempre sonhando por mais, pois sempre foi muito ativo na politica e sempre cobrou 

dos poderes Legislativo e Executivo de nossa cidade. E um dos seus desejos se 

concretizou: A Pracinha do BTN I, lugar que ele costumava passar suas manhãs 

imaginando essa praça que se sabia do projeto, mas não tinha dela para sua 

concrefizacão. 

Sala das 5 sões, em 28 de março de 2019. 
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