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SEI/CMPA - 0362616 - Minuta de PLL (Projeto de Lei do Legislativo)

MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Lori Valdino Teixeira nasceu em Santana da Boa Vista, no estado do Rio Grande do Sul, e cresceu e viveu por anos em Caçapava
do sul. Veio para Porto Alegre em 2005 para trabalhar e viver nesta cidade, onde acabou comprando a residência ao qual morou
por 12 anos no bairro Campo Novo.
Sempre ativo na região lutou contra lixão que existia na esquina do beco, realizava por conta própria a limpeza da rua, sempre
assumindo a frente de tudo. Trabalhou por 15 anos como zelador condominial e foi casado com a senhora Isabel Teixeira por 35
anos, tinha duas filhas e duas netas. Pessoa de bom humor, sempre brincalhão e era admirado por todos, inclusive em seu
ambiente de trabalho e na vizinhança.
Um dos primeiros moradores da rua sempre atuante na conservação e limpeza da mesma, faleceu de COVID - 19 em
25/03/2021.
Portanto, a denominação desse logradouro visa homenagear Lori Valdino Teixeira pela sua trajetória e como morador histórico
da região, e por fim, melhorar a identificação dos endereços situados na localidade.

PROJETO DE LEI
Denomina Acesso Lori Valdino Teixeira o logradouro cadastrado conhecido como Beco Dois Loteamento Santos, Bairro Campo Novo.

Art. 1º - Fica denominado Acesso Lori Valdino Teixeira o logradouro cadastrado conhecido como Beco Dois Loteamento Santos,
Bairro Campo Novo – com base na Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e alterações posteriores.
Parágrafo único. As placas denominativas conterão, abaixo do nome do logradouro, os seguintes dizeres: Em memória ao
morador Lori Valdino Teixeira.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 04/04/2022, às 12:33, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15,
495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando o código verificador
0362616 e o código CRC 052BA14E.
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