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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N° 29 /2020 

Dispõe sobre nome de praça e dá 
outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO APROVA: 

Art. 1° - Fica oficialmente denominada de Praça Valter Jose da Silva a Praça da Rua da 
Aurora no Bairro Alves de Souza (chesf) 

Parágrafo Único — O nome da Praça a que se refere o art. 1° desta Lei, terá grande 
acolhida por todos os moradores daquele Bairro. 

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

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário. 
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Justificativa 
Projeto de Lei n° 29 	/2020 

Senhores Vereadores, o presente Projeto de Lei busca homenagear o Senhor 
Valter Jose da Silva, mais conhecido com Valter da Elétrica, sempre foi uma pessoa 
querida por todos, que tiveram a satisfação de conhecê-lo. 

Nascido no dia 05/11/1961, era casado e pai de três (03) filhos, partiu deixando 
uma grande lacuna a todos os que amavam. 

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