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~ Ementa: Dispõe sobre 
DER'.TIADO ·. C) denominação de rua em nosso 

}\,(l'VVl,.Qôoo~WJ--- •... -- mun~cípio _ e dá outras 
~-7) RtTSu1tac10 orovkiéncies. 

-~-_1-º-1.1 o9 
vLuv AFONSO NETO, no uso de sua atribuições 

conferidas pela Constituição Federal e pele Lei Orgânica do Município, 
submeto à apreciação desta Colenda Câmara de Vereadores o presente 
Projeto de Lei. 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o nome da 
Travessa da Av. 01, localizado no Parque Capibaribe, em São Lourenço da 
Mata, para RUA ANALIA DE SOUZA SILVA. 

Art. 2°. As despesas decorrentes da confecção da placa, bem como sua 
aposição, correrão por conta do Poder Executivo Municipal. 

Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

São Lourenço da Mata, 14 de abril de 2009. 

JOSÉ~O~O NETO : Llt~:~i~or - PSB 

Rua Dr. Joaquim Nabuco, 208 - Centro - CEP: 54.730-970 - São Lourenço da Mata - PE 
CNPJ: 11.480.878/0001-98- Fone: (81) 3525.0722 

E-mail: camara.saolourenco@yahoo.com.br 
www.camarasaolourencodamata.pe.com.br 
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Excelentíssimo Sr.Vereador do município de São 
Lourenço da Mata: José Leopoldo. 
Os cidadões abaixo-assinados, brasileiros presentes 

e domiciliados, neste município, a Rua Travessa 
Ol(um) no Parque Capibaribe., que tem como 
referencia a Praça Dom Hélder Câmara, próximo à 
igreja católica. 
Esta rua é denominada de Travessa Ol(um), 
conforme documento anexado ( conta de energia, 
CELPE). Os moradores da localidade vêm mui 
respeitosamente à presença do senhor, para que 
interceda perante a Empresa de Correios e 
telégrafos, e assim, fazer o cadastro dessa rua e, 
portanto, não ter a necessidade de utilizar o endereço 
de familiares para recebemos nossa 
correspondências. 
Na certeza de termos nosso pleito atendido 

encaminha este documente em o!5 folhas 
numeradas e assinadas por todos os cidadões em 
duas vias a serem protocoladas em seu gabinete 
nomeamos o Sr. Wilton José da Silva telefone 35~5 
13 03 ou 8606-5124, como nosso representante caso 
sejam necessárias maiores informações. 
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São Lourenço da Mata-PE 
Data: QK/ o'f / 523_ 
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Grupo Neoenergia 

TRV UM, 14 

PARQUE CAPIBARIBE- SAO LOURENCO DA MATA 
SAO LOURENCO DA MATA-PE CEP-54700000 

Nº do Contrato: 4000449259 
N° do Medidor: NU20035 
Rota: 08 
Roteiro: 0006100 
Propriedade: 0109750 
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