Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI N°. 01/18

"Altera o marco inicial da Avenida
Silveira, do Bairro Antônio Maranhão,
sobre
a
denominação
de
Avenida
Nascimento Jabour a logra douro público
cidade, e contém outras disposições".

Cícero
dispõe
Marta
desta

Art. 1°. A Avenida Cícero Silveira, Bairro Antônio Maranhão, passará
a ter seu início oficializado no Salão Comunitário da Igreja Nossa Senhora
de Fátima.
Art. 2°. Passa a denominar-se Avenida Marta Nascimento Jabour o
logradouro público que tem seu início na Avenida Senador Levindo Coelho
e término na Quadra Poliesportiva Antônio Rodrigues da Silva (Sr.
Totonho), inclusive, do Bairro Antônio Maranhão.
Art. 3° - Fica o Poder Executivo encarregado de mandar confeccionar
as placas nominativas de tal logradouro público, afixá-Ias no momento
oportuno, bem como, comunicar a nova denominação aos concessionários
de serviços públicos em Ubá.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário, "Vereador Lincoln Rodrigues cos~.
de Ubá, aos 5 de fevereiro de 2018.
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Anuência

Ubá, 17 de agosto de 2017'.

A

associação

dos

moradores

do

bairro

Oséas

Maranhão,

aqui

representada pelo seu presidente, Ronildo da Silva Silvelra, vem através
deste, dar anuição

à mudança do marco inicial da Avenida Cícero Sllvelra e
neste mesmo instante; aderência a denominação de avenida Marta
Nascimento Jabouro trecho que tem seu início na Avenida Senador
Levindo Coelho e término na Quadra Poli-Esportiva Antônio Rodrigues da
Silva (Sr. Totonho) entre os bairros Oséas Maranhão e Antônio Maranhão.
Salientamos que nesta oportunidade, dará termo ao conflito lá existente por
ter recebido denominações diferentes em função dos projetos.
Atenciosamente,

Roni,ld6/da Silva Silveira
Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Oséas Maranhão

Associação dos Moradores do Bairro Antônio Maranhão

Anuência

Ubá, 12 de setembro de 2017.

A associação

dos

moradores

do

bairro

Antônio

Maranhão,

aqui

representada pelo seu presidente, Miguel Ângelo de Brito, vem através
deste, dar anuição

à mudança do marco inicial da Avenida Cícero Silveira e

neste mesmo instante, concordar com a denominação de avenida Marta

Nascimento Jabour o trecho que tem seu início na Avenida Senador
Levindo Coelho e término na Quadra Poli-Esportiva Antônio Rodrigues da
Silva (Sr. Totonho) entre os bairros Oséas Maranhão e Antônio Maranhão.
Salientamos que nesta oportunidade, dará termo ao conflito lá existente
por ter recebido denominações diferentes em função dos projetos.
Atenciosamente,

Miguel Ângelo de Brito
Presidente da Associação dos Moradores do Bairro Antônio Maranhão

Os abaixo signatários, moradores e residente da Avenida 1, de acesso ao Bairro
Antônio Maranhão(ClBRACI),
o referido logradouro

manifestam através deste, estarem de acordo que

público seja denominado

oficialmente

de Avenida Marta

Nascimento Jabour.
Ubá,MG, abril de 20I.'
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