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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

PROJETO DE LEI N°. 51 /2022. 

DISPÕE SOBRE A REGULARIZAÇÃO DO NOME 
DA TRAV. ARACI E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 

Autora: Vereadora Evanilda Gonçalves de Oliveira 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO, no uso de suas atribuições 
legais, APROVA: 

Art. 1° - Fica oficialmente denominada de Travessa Araci, a via pública situada no 
Bairro Barroca, localizada próximo a Rua Araci e Rua Dias D'Ávilla. 

Art. 2° - O Município deverá providenciar placa de identificação da rua 

Art. 3° - O Município deverá encaminhar a referida lei à Empresa Brasileira de 
Correios e Telegráfos, exploradora do serviço, para que seja criado código de 
endereço postal (CEP). 

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revegando-se as 
disposições em contrário. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2022. 
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JUSTIFICATIVA 

A propositura do projeto de lei em epígrafe tem como objetivc atender a 
solicitação dos munícipes da Travessa Araci. A denominação da rua a criação 
do CEP é essencial para o recebimento de correspondências, encomendas, 
boletos de contas, e até mesmo para o cadastramento em órgãos 
governamentais, como a Receita Federal, o Incra e o INSS, ou em serviços 
educacionais e de saúde pública. 

A falta de identificação de rua desampara comunidades, que acabam 
tendo maiores dificuldades de acesso a serviços básicos, pois, por não 
pertencerem ao mapa municipal, inviabilizam protocolo de reivindicações para 
instalação de serviços e realização de obras, como asfaltamento, por exemplo. 

Desta maneira solicito aos nobres colegas para que aprow3mos esta 
proposição, com o fim de garantir aos moradores da Tv. Araci o direito a 
dignidade, segurança, entre outros benefícios e comodidades que melhoram a 
qualidade de vida. 

Sala das Sessões, em 10 de novembro de 2022. 
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