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EST.^yX) DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

Gabinete do Prefeito

Praça Dias Carneiro n“ 402, Centro - CEP: 65.690-000
CNPJ 06.113.682/0001-25

LEI N° 499/2014 de 12 de novembro de 2014.

DÁ DENOMINAÇÃO AO
LOGRADOURO PÚBLICO QUE
ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS. ESTADO DO

MARANHÃO, com base no inciso I, do art. 30, da Constituição

da República Federativa do Brasil, faz saber a todos os seus

habitantes, que a câmara municipal de colinas aprovou e

EU sanciono, a seguinte LEI:

Artigo 1

denominação ao logiudomD publico o Bairro conhecido
como Mutirão, ao lado do Bairro Trizidela.

Parágrafo Único: O Bairro conhecido como Mutirão,

ao lado do Bairro Trizidela, passará a denominar-se Bairro
Renascença.

Fica o Executivo autorizado a dá

Artigo 2°- Esta lei entraiú em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Colinas/MA, Estado do Maranhão em 12 de
novembro de 2014

^  (
Antoríio Carlos Pereira de Oliveira

c   Prefeito-Municipal
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Justihcativa:

O presente projeto de lei em análise, procura oficializar o nome do novo

bairro surgido atualmente, que é o bairro ao lado do Bairro Trizidela, visto que
em decorrência do nome que se encontra lá é bairro mutirão, cujo mesmo não é

de agrado dos moradores, visto que, para se evitar nomes de bairro pejorativos,

como muito existentes em nossa cidade, é que se faz necessária oficializar de
maneira legal, dando ao mesmo um nome aceitável aos moradores que ali
fixaram residência, daí a razão de se nomear de Bairro Renascença, que após

sua aprovação e sanção por parte do Executivo Municipal, se possa enviar cópia
da respectiva lei, aos órgãos oficias, a saber: Bancos, Correios, Caema, Cemar,

prestadoras de serviços de crediários e empresas de telefonia fixa e móvel, para

melhor se adequarem com suas respectivas correspondências.

Por tanto solicito aos nobres colegas, que aprovem o presente Projeto de

Lei, o qual visa organizar um novo logradouro recém - formado, o qual fica ás

margens do Rio Itapecuru, ao lado do Bairro Trizidela, nesta cidade de Colinas.


