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PROJETO DE LEI Nº                   /2020 

 

 

 
Dispõe sobre a denominação de Escrivão Jaime 
Rodrigues de Melo a Rua da Chã, em Galante, e dá 
outras providências. 

 

 Art. 1º - Fica denominado de Escrivão Jaime Rodrigues de Melo a Rua 
da Chã, em Galante. 

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

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  

 
 
Plenário, 11 de junho de 2020.  
 

            
VEREADOR MÁRCIO MELO RODRIGUES 

Primeiro Secretário 
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JUSTIFICATIVA 
 

Propomos a denominação de Escrivão 
Jaime Rodrigues de Melo a atual Rua da Chã, em Galante. 

 
O senhor Jaime Rodrigues de Melo 

trabalhou por muitos anos no Distrito de Galante, prestando 
relevantes serviços à comunidade. Foi um benfeitor, muito 
querido pela população, sempre apoiando os mais carentes, 
inclusive, fornecendo água em seu sítio para os mais 
necessitados. Enfim tem todo um rol de serviços prestados à 
comunidade, merecendo, portanto, essa homenagem muito 
justa.  

 
Atuou por 42 anos em suas atividades no 

Distrito, por inúmeras vezes elaborando documentos em seu 
Cartório sem nada cobrar para os mais humildes. Inclusive, ele 
era filho natural de Galante. 

 
A atual Rua da Chã (Chã é apenas um 

simples apelido) é a maior artéria de movimentação no Distrito. 
Essa medida além de homenagear a memória de um grande 
benfeitor da localidade, facilitará a localização e a entrega de 
correspondências pelo serviço dos Correios. 

 
Por todo o seu trabalho e empenho, 

justifica-se plenamente a concessão da honraria. 
 
 
Plenário, 11 de junho de 2020.  
 
 
 

          
VEREADOR MÁRCIO MELO RODRIGUES 

   Primeiro Secretário 

 


