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Projetos de Lei Parlamentar

PLP DE ROSAURA RODRIGUES DETERMINA O PLANTIO DE 
ÁRVORES FRUTÍFERAS E ORNAMENTAIS

 Projeto de Lei Parlamentar 005/2019, de autoria da vereadora Rosaura 
Rodrigues cria o programa de plantio de árvores frutíferas e ornamentais 

nos espaços públicos do município. O programa deverá iniciar em 
equipamentos públicos, como pátios de escolas, postos de saúde, 

praças, calçadões, ruas, dentre outros. Segundo o projeto, equipamentos 
públicos assim como loteamentos e condomínios deverão ter plantados 
em até um ano da publicação desta lei no mínimo uma árvore frutífera e 
outra ornamental. As escolas municipais poderão incentivar programa 
educacional voltado à importância do reflorestamento e arborização da 

cidade. Segundo a vereadora, uma cidade arborizada tem gigante 
importância, tanto para fins estéticos quanto para a saúde dos moradores 

e turistas, que sofrem com as altas temperaturas no verão, além da 
importância para a natureza e qualidade do ar. Rosaura também destaca 
a árvore frutífera, que atrai pássaros e abelhas, contribuindo com a fauna 

e a flora, além de fornecer alimento.
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PLP DE ALTINO JÚNIOR ESTABELECE DATA DE 
CELEBRAÇÃO DA CULTURA AÇORIANA NO MUNICÍPIO

Projeto de Lei Parlamentar 003/2019, de autoria do vereador 
Altino Junior estabelece o dia 22 de fevereiro como data de 
Celebração da Cultura Açoriana no município. Esta data tem 

como objetivo instigar o resgate e reflexão sobre a colonização 
açoriana em Porto Belo, estimular o debate e difusão desta 
cultura na rede de ensino pública e entidades privadas, bem 

como sensibilizar a sociedade sobre a importância deste resgate.

Os vereadores Francisco Scottini (Kiko) e Jonas Raulino, por 
meio da Requerimento n°15/2019, solicitam ao Sr. Prefeito 

Emerson Stein análise jurídica e viabilidade se há 
possibilidade de reduzir o valor dos alvarás dos Engenheiros.

Requerimentos

O vereador Diogo Santos, por meio da Requerimento n°16/2019, 
questiona ao Sr. Prefeito Emerson Stein: Quais serão as próximas 
ações do Poder Executivo referente a implantação do Sistema de 

Tratamento de Esgoto Sanitário, após a revisão do Plano Municipal 
de Saneamento Básico do Município? 2 – Qual o prazo para início 

do processo de implantação do mesmo? 3 – Quem executará a 
implantação será a Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento – Casan ou a concessão será revista e realizado de 
outra forma?
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O vereador Diogo Santos, por meio da Requerimento n°17/2019, 
solicita ao Sr. Prefeito Emerson Stein providências em relação ao 
galpão abandonado no trecho não pavimentado da Av. Colombo 

Machado Sales, bairro Perequê, neste Município. O imóvel, 
popularmente conhecido como “Antigo Café Pinhão”, tornou-se 
um espaço com acúmulo de lixo e entulhos, bem como pessoas 

invadem o local para o uso de drogas. Moradores desta 
localidade estão preocupados e sentem-se desprotegidos em 
relação a estas e outras situações que vem ocorrendo no local.

O vereador Silvana Stadler, por meio da Requerimento 
n°18/2019, solicita ao Sr. Prefeito Emerson Stein que seja 
elaborado um projeto de lei que regulamente o casamento 

comunitário gratuito no município, de forma anual, para 
munícipes de baixa renda.

Indicações

O vereador Bento Voltolini, por meio da Indicação n°30/2019, 
indica a Sra. Ana Cristina Cordova dos Santos, para receber a 

honraria “MULHER DE VALOR”.
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O vereador Jonatha Cabral, por meio da Indicação n°31/2019, 
indica a Sra. Dorotéia de Andrade Rodrigues, para receber a 

honraria “MULHER DE VALOR”

O vereador Diogo Santos, por meio da Indicação n°32/2019, 
indica a Sra. Denise Maria Serpa, para receber a honraria 

“MULHER DE VALOR”

O vereador Joel Lucinda, por meio da Indicação n°36/2019, 
solicita ao Prefeito Emerson Stein, a limpeza com drenagem no 

córrego lateral à Avenida José Neoli Cruz, bem como limpeza na 
Cachoeira paralela à Rua Sebastião Manoel Coelho, ambos no 

Bairro Santa Luzia, neste Município

O vereador Célio Ramos, por meio da Indicação n°35/2019, 
indica a Sra. Ana Maria Felício Soares, para receber a honraria 

“MULHER DE VALOR”

O vereador Joel Lucinda, por meio da Indicação n°37/2019, 
solicita ao Prefeito Emerson Stein, providências quanto a 

extensão da rede de energia elétrica na Rua Pedro Paulo dos 
Santos, Bairro Perequê.
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Moção

O vereador Diogo Santos realizou uma Moção 
de Parabenização ao Sr. Zico Azevedo, 

desenhista autônomo, que deixou a cidade 
mais alegre através de sua arte. Zico realizou 

um trabalho de pintura com imagens de 
peixes, estrelas e outros animais marinhos 

nos postes de energia, despertando a atenção 
e o carinho de todos.  Dessa forma, o autor da 

Moção e os demais vereadores o 
parabenizam pela atitude tão bela.


