
PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAIARA 

Lei Municipai nº J85í2014 de 26 de Màrco de 2 0 1 4 .  

Ementa: Dá nomes as ruas inominadas localizadas D" bairro 
Alr(1 <fa Alegria tiP.s:rP. m11Tlid�t() P. ::itlM� ()11r-rn� provi 
dências. 

O Prefeiio Municipal de Ahaiara: Rsiado do CearA no uso de 
suas atribuições que lhes são facultadas por lei etc. 

Faço saber que a Câmara Municipal de Abalara, Estado do 
Ceará aprovou os projetos de leis nºs 001/2014, 002/2014 e 003/2014 de autoria do 
vereador João Lourenço Pereira Sobrinho EU SANCIONO a seguinte lei, 

Art, 1 º - Tratando única e exclusivamente os referidos projetos 
de leis de nomear ruas inominadas no bairro da alegria neste município, os referidos 
projr;iQS de íeis n:}s 001i2014 Fica denominada por força da lei a R@ ANTONIO JOSÉ 
nF. SüUZi\ ( A n t ó n i o  de Preciia) rua esta que tem seu inicio na rua José Leite Martins e 
t e r m i n a  na rua São Francisco. O Projeto de lei nº 002/2014 Fica denominada por força da 
lei a Rua JOSE ANTONIO SOBRINHO ( Zé Mané) rua esta que tem seu inicio na rua 
José Damas de Moraes e finaliza na ma Clovis Leite Martins; O Projeto de lei nº 003/2014 
Fica denominada rua JOÁO ANTONIO DA SILVA ( João Nogueira) rua esta que tem seu 
m1c10 na rua José Leite Martins e finaliza na Clovis Leite Martins. 

Art. 2° - O Executivo Municipal ficará responsável pela 
confecção de placas de identificação das referidas ruas, bem como da conservação das 
mesmas. 

Art. 3ª - Esta lei entrará em vigor na dara de sua publicação 
,. , .�vr1�r1.àns a.- riispo i ç õ e s  em contrario. 

Gabinete do Prefeito Municipal em 26 de março de 2 0 1 4 .  
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Prefeito Municipal. 
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