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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 

                A presente proposição visa corrigir situação originada quando da denominação de beco de servidão
sem saída localizado no Bairro Cel. Aparício Borges, através da Lei nº 8.663, de 18 de dezembro de 2001, a
qual denominou Rua Professora Maria Spinelli o logradouro referido.

Existia, na época, a perspectiva da transformação daquele beco de servidão em rua, para que pudesse auxiliar
no escoamento do tráfego na Av. Cel. Aparício Borges, que estava sendo duplicada à época.

                No entanto, a constatação da existência de resquícios de Mata Atlântica no final do referido beco,
impediu a efetivação de obras viárias no local, perdendo sentido a denominação efetivada.

                Pelo exposto, solicitamos a acolhida da presente proposição.

 

Vereadora Cláudia Araújo.

 

 

 

PROJETO DE LEI

 

                                    Revoga a Lei nº 8.663, de 18 de dezembro de
2001, que denominou Rua Professora Maria Spinelli um logradouro

público localizado no Bairro Coronel Aparício Borges.

 

 

                Art. 1º Fica revogada a Lei nº 8.663, de 18 de dezembro de 2001, que denominou Rua Professora
Maria Spinelli um logradouro público localizado no Bairro Coronel Aparício Borges.

                Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 14/06/2021, às 10:50,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
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2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0243366 e o código CRC 0CEDFBA7.

Referência: Processo nº 161.00065/2021-18 SEI nº 0243366
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