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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 	 AWAMA 4 

PROJETO DE LEI N°. 	21  , DE 14 DE Maio DE 2020. 
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"Dispõe sobre denominação de Praça Josefa Félix 

dos Santos " Zefinha do.nrem".  ao bem público de 
uso comum do povo situado nas imedd4ações 	Igre ja 
Católia Frei Galvão , BãÏrrd CléristonsAndrade, 

nesta cidade , e dá outras providências 
) 

Faço saber que a Câmara Municipal de Paulo Afonso aprova e eu 
Prefeito , sanciono a presete Lei: 

Art. 1°- Fica oficialmente denominada Praça Josefa Félix dos Santos 
" Zefinha do Xérem " a praça pública situada nas imediações da Igreja 
Católica Frei Gaivão, no Bairro Cleriston Andrade, nesta urbe. 

Paragrafo Único : A denominação estabelecida no caput deste artigo 
atende aos anseios da população, considerando ter sido a homenageada 
moradora do referido bairro e dado relevantes constribuições para o 
desenvolvimento daquela comunidade. 

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

Art. 3° - Revogam-se as disposOes em contário 

Sala das Sessões aos 14 dias do Mês de Maio de 2020 

E? oni Daniel Melo Alencar- 
Vereador — 
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Justificativa 

Dona Josfefa Félix dos Santos , mais conhecida como Zefinha do Xerém , tem 10 filhos, 

chegou a Paulo Afonso em 1985, e desde sua chegada residiu na Avenida Bia Viagem, 

n° 255, no Bairro Cleriston Andrade , sendo uma das primeiras habitantes do Bairro. 

Ficou conhecida como Zefinha do Xérem por não medir esforços em fazer Xerém para 

vender nas festas do padroeiro e com arrecadação ajudar na construção da igreja do 

Bairro. 

Mantinha uma luta incansável para ver a igreja pronta, a capela Frei Galvão , padroeiro 

do Bairro Cleriston Andrade, infelizmente não chegou a ver a igreja pronta, pois foi para 

o Oriente Eterno no dia 01 de dezembro de 2019. Fato que seria mais que justa 

homenagem e nomear a praça, situada nas imediações da igreja pela qual tanto lutou, 

recendo o seu nome. 

Pelo quanto exposto , pleiteio aos nobres pares a aprovação unanime desta matéria. 
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