
CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°. 33 /2020. 

"Dispõe sobre mudança de 
denominação de Rua, mudando o 
nome da Rua Santa Inês para Rua 
DIDÁCIO FERRAZ FILHO, e dá outras 
providências". 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no uso de suas atribuições 
legais, aprova: 

Art. 10  - A Rua Santa Inês, localizada no Bairro Tancredo Neves III, fica 

oficialmente denominada de RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO 

Parágrafo Único — A referida mudança de denominação de 
logradouro (RUA) foi estabelecida com abaixo-assinados (em 
anexo) dos moradores residentes e domiciliados na Rua Santa 
Inês, de acordo com a Lei. 

Art. 2° — Este Projeto de Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Art. 30  - Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2020. 
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JUSTIFICATIVA 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o interesse dos 

cidadãos residentes e domiciliados na Rua Santa Inês, localizada no Bairro 

Tancredo Neves III, nesta urbe, com abaixo-assinados (em anexo), propõe o 

presente Projeto de Lei para a mudança de denominação de logradouro, 

satisfazendo a vontade do povo daquela localidade que solicitou a referida 

modificação. 

O objetivo deste Projeto de Lei é a mudança de denominação da Rua 

Santa Inês para RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO. 

Com o falecimento do morador da Rua Santa Inês, o Sr. Didácio Ferraz 

Filho, comoveu todos os residentes daquela localidade e tiveram a vontade de 

homenagear este homem honrado no intuito de modificar o nome da Rua que 

moram intitulando-a com o nome do mesmo. 

Diante disso, a população realizou um abaixo-assinado entre os 

moradores com a finalidade de intitular o nome do logradouro de Rua Didácio 

Ferraz Filho. 

Sendo assim, venho na forma regimental, requerer aos Nobres Colegas 

Vereadores que se comovam com esta atitude tão honrada dos moradores 

daquela localidade para que o presente Projeto de Lei seja APROVADO. 

Sala das Sessões, em 27 de agosto de 2020. 

Pedro7ylatário Neto 
ereador - 
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'Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Pedro Macario, do Município de Paulo Afonso/BA. 

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Santa Inês, 

localizada no Bairro Tancredo Neves III, desta cidade, solicitam de Vossa Excelência a 

propositura de um projeto de lei com o objetivo de mudarmos do nome da nossa rua para o 

nome "RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO". 

Com o falecimento do mesmo, gostaríamos de homenagear este homem tão honrado. 

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinados por 

todos os cidadãos, a serem protocoladas em seu Gabinete. 

Nomeamos o Sr. Dinivaldo Ferraz, telefone (75) 98124.5661, como nosso representante, caso 

sejam necessárias maiores informações. 

Paulo Afonso/BA, outubrc,/2019. 
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Ao ExcelenOssimo Senhor Vereador Pedro  

Os cidadãos abaixo-assinados, braslIS is, residentes e domiciliados na lua San" 14414  

localizada no Bairro Tancredo Neves 11, desta cidade, solicitam de Vossa brcekkacki 

propositura de um projeto de lei com o objetivo de mudarmos do nome da nona rva para o 

nome "RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO". 

Com o falecimento do mesmo, gostaríamos de homenagear este homem tão honrado. 

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinados Por 

todos os cidadãos, a serem protocolada: em seu Gabinete. 

Nomeamos o Sr. Dinivaldo Ferraz, telefone (75) 98124.5661, como nosso representante, caso 

sejam necessárias maiores informações 

Paulo Afonso/BA, outubro/2019. 
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/ Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Pedro A.1 

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Santa Inês, 

localizada no Bairro Tancredo Neves III, desta cidade, solicitam de Vossa EXCeléfKla a 

propositura de um projeto de lel com o objetivo de mudarmos do nome da nossa rua para o 

nome "RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO", 

Com o falecimento do mesmo, gostaríamos de homenagear este homem tão honrado. 

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinados por 

todos os cidadãos, a serem protocoladas em seu Gabinete. 

Nomeamos o Sr. Dinivaldo Ferraz, telefone (75) 98124.5661, como nosso representante, caso 

sejam necessárias maiores informações. 

Paulo Afonso/BA, outubro/2019. 
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Ao Excelentíssimo Senhor Vereador Pedro Ma cfr o do 
	de Paulo  

Os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na Rua Santa Inês, 

localizada no Bairro Tancredo Neves III, desta cidade, solicitam de Vossa Excelência a 

propositura de um projeto de lei com o objetivo de mudarmos do nome da nossa rua para o 

nome "RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO". 

Com o falecimento do mesmo, gostaríamos de homenagear este homem tão honrado. 

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinados por 

todos os cidadãos, a serem protocoladas em seu Gabinete. 

Nomeamos o Sr. Dinivaido Ferraz, telefone (75) 98124.5661, como nosso representante, caso 

sejam necessárias maiores informações. 

Paulo Afonso/BA, outubro/2019. 
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os cidadãos abaixo-assinados, brasileiros, residentes e domiciliados na 
lia Santa Inkt. 

localizada no Bairro Tancredo Neves iii, desta cidade, solicitam de Vossa Excettncia a 

proposltura de um projeto de lei com o objetivo de mudarmos do nome da nossa rua para o 
nome "RUA DIDÁCIO FERRAZ FILHO". 

Com o falecimento do mesmo, gostaríamos de homenagear este homem tão honrado. 

Na certeza de termos nosso pleito atendido, encaminhamos este documento assinados por 

todos os cidadãos, a serem protocoladas em seu Gabinete. 

Nomeamos o Sr. Dinivaldo Ferraz, telefone (75) 98124.5661, como nosso representante, caso 

sejam necessárias maiores informações. 

Paulo Afonso/BA, outubro/2019. 
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