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PROJETO DE LEI N°  32/2022 

ATESTO O RECEBIMENTO PROT. N° 
EMtil O 	de 20  in  

secinttr‘' nIstrativa 

Dispõe sobre a denominação do bem 
público, Posto de Saúde da Família do 
Bairro Jardim Aeroporto, Sebastião 
Bezerra da Silva, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de Pulo Afonso, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, APROVA: 

Art. 1° - Fica denominado Posto de Saúde da Família Sebastião Bezerra 

da Silva, o bem público, unidade de saúde, situado no Bairro Jardim 

Aeroporto. 

Art. 2° - A denominação de que trata o cput do artigo 1° faz jus a 

atuação do mesmo no campo social e desenvolvimento do Bairro Jardim 

Aeroporto. 

Art.3°  - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art.4 °- Revogam-se as disposições em contrário. 

Sala das Sessões aos 26 dias do Mês de Julho de 2022 

Albér o Carlos Caetano da 
	va 

Or- 



JUSTIFICATIVA 

A presente proposição tem amparo na Lei Orgânica do 

Município, se referindo a matéria de interesse local, portanto, dada 

a admissibilidade da via eleita. 

O homenageado atuou como sapateiro no centro da cidade 

durante décadas, sendo um dos primeiros moradores do Bairro Jardim 

Aeroporto, onde contribuiu para o desenvolvimento da comunidade, 

ajudando muitas famílias, tendo destacada atuação social e 

assistência aos mais necessitados. 

Ainda nos dias atuais seus familiares residem no bairro que 

o mesmo ajudou a crescer, portanto se faz muito justa a presente 

homenagem. 

Albério Carlos Caetano da 
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