
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia — 

GABINETE DO VEREADOR CICERO BEZERRA DE ANDRADE 

PROJETO DE LEI N° 31 /2020 

DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO 
DO TERMINAL URBANO DE 
COLETIVOS DO BTN III PARA" 
TERMINAL URBANO DE 
COLETIVOS SENHOR ANTONIO 
AFONSO DO NASCIMENTO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS". 

A Câm. a Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições 
legais, aprova: 

Art. 1° - Fica instituído, no âmbito do município de Paulo Afonso que a o 
Terminal Urbano de Coletivos BTN III, passe a ser denominada de 
"TERMINAL URBANO DE COLETIVOS SENHOR ANTONIO AFONSO DO 
NASCIMENTO". 

Art. 2° - 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. 40  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões em 13 de Agosto de 2020 

Cicero Bezerra de Andrade 
Vereador 



Justificativa 

Projeto de Lei n° 31/2020 

O presente Projeto de Lei, nasce de uma necessidade. Enquanto legítimo 
representante dos munícipes de Paulo Afonso e em particular do Bairro 
Tancredo Neves, lugar este aonde vivo grande parte da minha vida, o que 
me habilita no caso em pauta, prestar uma justíssima homenagem ao Sr. 
ANTÔNIO AFONSO DO NASCIMENTO, um dos antigos moradores do 
supra citado bairro e também pioneiro no comércio estabelecido, em ramo de 
atividade de intensa variedade. Ali, constituiu a sua família e dignamente 
viveu, deixando-nos um legado de dedicação, amizade, honradez e 
compromisso com o crescimento, em construir, uma comunidade que nós 
pudéssemos nos orgulhar e justa é agraciar aos seus familiares, amigos, 
clientes e moradores denominando este Terminal Urbano que servirá á 
todos com a sua localização, nas proximidades do CEASA/PA facilitando o 
ordenamento do trânsito e a prestação de serviços sendo elas a marca do 
nosso saudoso ANTÔNIO DE CABRINHA , assim conhecido, nome este 
herdado de seu pai, que também fez história no seu lugar de origem 
(Caiçarinha da Penha), nos presenteando com a vinda de seus filhos para a 
nossa cidade e de maneira sublime ao nosso querido Bairro Tancredo Neves 
de muitas lutas e nos enchendo de muita gratidão !! (Texto: Professor Jose 
Maria de Souza). 

Antônio Afonso do Nascimento conhecido por Antônio de Cabrinha nasceu 
em Serra Talhada — Pe em 02/11/1955, filho de Afonso Raimundo do 
Nascimento e Luiza Maria do Nascimento, chegou no ano de 1973 no Bairro 
Mulungu, hoje Bairro Tancredo Neves, nos deixando uma grande lacuna, 
falecendo no dia 26/05/2020. 

Gostaria de contar com todos os Nobres Vereadores para a provação deste 
Projeto. 

Sala das Sessões em 13 de Agosto de 2020 

Cicero Bezerra de Andrade 
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