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- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEY 1%10.77/2021. 

"Dispõe sobre o Tombamento como 

patrimônio 	histórico, 	cultural 	e 

arquitetônico do município de Paulo 

Afonso, Ba, o bem imóvel denominado 

Estádio Álvaro de Carvalho (Antigo 

Estádio Engenheiro Ruberleno de 

Oliveira), situado na Rua da Gangorra, 

Bairro Alves de Souza (antigo 

acampamento Chest), nesta urbe e dá 

outras providências." 

A Câmara Municipal de Paulo Afonso, no Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e 

regimentais, faz saber que o Plenário aprova e ela promulga: 

Art. P - Fica Tombado como património histórico, cultural e arquitetônico do município 

de Paulo Afonso, Estado da Bahia, o bem imóvel da área denominada de Estádio Álvaro de 

Carvalho (antigo Ruberleno), situado na Rua da Gangorra, Bairro Alves de Souza (antigo 

acampamento Chest), nesta urbe. 

Parágrafo Único: Fica estabelecido cano parte integrante do tombamento a área 

adjacente as edificações tombadas, suficiente e necessária a manutenção e preservação das 

características do mencionado imóvel, conforme memorial descritivo a ser elaborado pelo setor 

competente do Poder Executivo. 
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Art. 2'- O Poder Público Municipal, com a colaboração da comunidade, empreenderá 

vigilância para preservação do bem tombado, adotando todas as formas de acautelamento, 

sanções e preservação previstas em Lei. 

Art. 30- O Poder Executivo Municipal terá 90 dias para regulamentar a presente Lei. 

Art.41- Este Projeto de Lei entra em vigor na da de sua publicação. 

Art. 5' — Revogam-se as disposições em contrario. 
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JUSTIFICATIVA 

Estádio Alvaro de Carvalho (Antigo Estádio Engenheiro Ruberleno de Oliveira), mais 

conhecido como Ruberleno, é um estádio de futebol localizado no Município de Paulo Afonso, 

com a capacidade para 5 mil pessoas, onde sua construção foi realizada em 1976 com a 

construção da Chesf, afim de trazer opções de lazer para a população. O estádio já foi palco de 

grandes confrontos futebolísticos e é um espaço que incentiva a pratica de esportes, melhorando o 

condicionamento físico e a saúde da população. O local trás também memorias afetivas, onde foi 

palco de eventos importantes como campeonatos intermunicipais, shows com artistas famosos e 

até mesmo eventos natalinos onde mexia com a imaginação das crianças com a chegada do Papai 

Noel que descia de helicóptero no meio do campo. Um local que revelou vários talentos e 

emocionou vários torcedores de Paulo Afonso e região. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

GABINETE DA VEREADORA ILIDA MARIA ROCHA ARAÚJO CHAVES 

Paulo Afonso, em 09 de fevereiro de 2022. 

Ao Exmo. 
Presidente da Câmara de Vereadores Pedro Macário Neto 
Nesta. 

Senhor, Presidente 

Solicito que o Projeto de Lei n°77/21 - 30-09-21, que dispõe sobre o 
Tombamento como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do Município de 
Paulo Afonso, 13a,, o bem imóvel' denominado Estádio Engenheiro Avaro de 
Carvalho (antigo Engenheiro Ruberleno de Oliveira) que seja retramitado na 
pauta da Sessão Ordinária. 



, if  Câmara Municipal de Paulo Afonso - 1M - Paulo Afonso - BA 	1 
Sistema de Apoio ao Processo Legislativo 

11111 1 iii 

001930 

11 1 1 1 

COMPROVANTE DE PROTOCOLO - Autenticação: 12021/09/30001930 

Número / 
Ano 001930/2021 

Data/ 
Horário 30/09/2021 - 12:09:18 

Ementa "Dispõe sobre o Tombamento como patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do município de Paulo Afonso, Ba, o bem 
imóvel denominado Estádio Álvaro de Carvalho (Antigo Estádio Engenheiro Ruberleno de Oliveira) 

Autor Irmã Lêda 

Natureza Legislativo 

Tipo 
Matéria Projeto de Lei Ordinário 

Número 
Páginas 

o 

Número 
da 

Matéria 
77 

Emitido 
por sapladminl 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006

