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Projetos de Lei Parlamentar

A Câmara de Vereadores aprovou em segunda votação, na sessão desta
segunda-feira (13), dois projetos de lei parlamentares do vereador Jonas

Amadeu Raulino (MDB) que tratam da proibição no município da fabricação e
uso do produto conhecido como “cerol”.

Aparentemente inocente, essa brincadeira entre garotos esconde um lado
perverso: esticadas em via pública e quase invisíveis, as linhas com cerol têm

um potencial de ferir enorme. As vítimas preferenciais são os motoqueiros:
segundo dados de 2010 da Associação Brasileira de Motociclistas (Abram),

ocorrem, no país, mais de 100 acidentes por ano provocados pelo cerol.
Cinquenta por cento deles graves; 25% fatais.

Um desses acidentes graves ocorreu dia 25 de março na rua Irineu José
Moreira, no centro de Porto Belo. O proprietário de uma Honda Biz sofreu um

corte no pescoço, foi socorrido por moradores das proximidades e encaminhado
ao pronto-atendimento municipal. O caso motivou Jonas a propor os projetos,

que preveem multas a quem for pego produzindo ou utilizando o material: “É um
projeto que vem para evitar uma tragédia”, afirma o vereador.

Projetos que proíbem o cerol são
aprovados na Câmara



O vereador Diogo Santos aprovou um projeto de lei que corrige e atualiza a
Lei Municipal 886. A lei já existente tratava a Avenida João Manoel Jaques
como “Rua” em sua ementa. Além disso, na época da nomenclatura da rua,

1995, o término da mesma se fazia na estrada estadual, que hoje se
denomina Avenida Hironido Conceição dos Santos.

Vereador Jonas Raulino aprovou o PLP 28/2019, que denomina a rua com
Código de Logradouro 14795, que tem seu início na Avenida Hironildo
Conceição dos Santos e tem seu término em terras de propriedade dos

Senhores Rene Antônio Maia Selayran e Gilmar Boeno  Caminha, Bairro
Pereque de “Morada do Sol”

Preocupado com as obras de pavimentação, o vereador Bento Voltolini solicita
ao Executivo Municipal providencias nas ruas Ludovico Stein, Ilda Clarinda

Machado e Miguel Ferreira de Almeida, no Vila Nova.
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