
Projeto de Lei nº 32, de 07 de maio 2019.
Origem: Poder Legislativo.

Denomina  Via  Pública  como  Rua  Santo  Bueno  Fogagnolo,
localizada no Bairro São José, e dá outras providencias.

 LEI

Art. 1º Fica denominada como Rua Santo Bueno Fogagnolo a Via Pública localizada no Bairro
São José, iniciando no lote 1 da quadra 78 terminando no lote 1 da quadra 83.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Itapoá, 07 de maio de 2019.

                               

                                               
                                                          José Maria Caldeira
                                                              Vereador MDB
                                                        [assinado digitalmente]
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 32/2019

Senhores Presidente,
Senhora Vereadora, e, 
Senhores Vereadores.

O presente projeto tem como objetivo nominar a Via Pública localizada no Bairro São
José como Rua Santo Bueno Fogagnolo, a qual tinha o  nome de Flamingo, porem a mesma não
tinha legislação a denominando.

O Sr. Santo, foi um dos primeiro moradores desta Rua a onde construiu um pesque e
pague, o qual tornou-se referencia para localidade, além de sua participação na emancipação do
município. 

Ainda saliento que conforme baixo assinado anexo, os moradores da via  foram unânimes
em nomear a rua com o nome de Santos Bueno Fogagnolo,  com esta lei os moradores terão
acesso aos serviços de correios e serviços públicos.

Assim, conta com aprovação dos nobres Vereadores e Vereadora. 
                                                        

Câmara Municipal de Itapoá, 07 de maio de 2019. 

                                              

                                                          José Maria Caldeira
                                                              Vereador MDB
                                                       [assinado digitalmente]
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