
APROVADO (A) NA SESSÃO N°  2011 S  
DEnULI2LPOR).(a4~Q- 
VOTOS CONTRA 	—   
MESA DA C.M./PA. â 	)   

PRES TE 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI n°  85 /2021 

"Denomina Praça Cícero Lins 
Albuquerque (Cícero da Padaria), o bem 
público de uso do povo situado à Rua 
Maneta Ferraz, centro, Paulo Afonso - 
Ba. 

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

Aprova: 

Art. 1° - Fica oficialmente denominada Praça Cícero Lins Albuquerque 
( Cícero da Padaria) o bem público de uso do povo situado à Rua Manieta Ferraz, 
centro, Paulo Afonso-BA 

Parágrafo Primeiro — A oficialização e denominação a que se refere o 
caput. 1°, será um reconhecimento a um cidadão que fez história na Cidade de 
Paulo Afonso, seja no campo comercial, como também, um grande incentivador 
ao desenvolvimento esportivo de Paulo Afonso. 

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

Art. 3 ° - Revogam-se as disposições em contrário 

Sala das Sessões em 21 de Outubro de 2021 

Pedr. acário Neto 
Ve eador 

* Justificativa Anexa 



JUSTIFICATIVA 

Senhores Vereadores, Senhoras Vereadoras , o Projeto de Lei apresentando 
aos Nobres Edis desta Casa, visa tornar possível a oficialização da 
denominação de Logradouro Público, a Praça situada na Rua Manieta Ferraz, 
centro desta Urbe, em frente a Loja Central de Madeiras , com o nome de um 
cidadão falecido em 21.09.2021 — Cícero Lins Albuquerque (Cícero da Padaria), 

qual nasceu no ano de 1938, chegando a Paulo Afonso aos 15 ( quinze ) anos 
de idade, aqui estabelecido foi incentivador e motivador de empreendimentos 
como Granja Veneza, Cine Coliseu e foi O Fundador da loja Central de Madeiras, 
situada em frente a Praça ora denominada. 

Reconhecendo a relevância social do Agraciado, esta Casa concedeu ao mesmo 
Título de Cidadão Pauloafonsino , no ano de 1988, por iniciativa do então 

Vereador Francisco Bathomarco Lima. 

O Município ao adotar os Bairros como referência Territorial é possível oficializar 
e denominar o nome aos logradouros públicos, com pessoas referenciadas pela 
população e também por seus serviços prestados aquela localidade e a Paulo 
Afonso e, ao apresentar este Projeto de Lei para os Excelentíssimos Vereadores 
é tão somente um reconhecimento para um ser humano gigante na luta de 
melhoras para aquela localidade, merecedor de toda a nossa atenção e 
aprovação. 

Sala das Sessões em 21 de Outubro de 2021 

Pedro acário Neto 
Vereador 
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