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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
                                                                                                                                "Denomina  Idione de
Fatima de Souza santos,logradouro público conhecido
                                                                                                                                       como praça Dois Mil
Quinhentos e Cinquenta e Cinco"

 
MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

"Denomina a praça Idione Fá�ma de Souza Santos,o logradouro público 
 

conhecido como praça sem nome localizada entre as ruas Irmãos Faus�no João, rua 2029,rua 204 e rua das
Auracarias".

 
Art. 1° - Fica denominado   rua Idione de Fátima de Souza Santos, o Logradouro Público cadastrado,
conhecido como praça sem nome localizada entre as ruas Irmãos Faustino João, rua 2029,rua 204 e
rua das Auracarias , nos termos da Lei Complementar  320/94 e alterações posteriores.
 
 
Parágrafo único: As placas denominadas conterão, abaixo do nome, os seguintes dizeres:
" UMA GRANDE LÍDER COMUNITÁRIA ".
 
Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 
                                                                                           EXPOSIÇÃO DE MOTIVO:
A senhora Idione Fátima de Souza Santos foi uma das fundadoras da comunidade Timbaúva,veio
morar no local com sua familia ainda muito jovem,ela cresceu vendo sua mãe cuidar das demandas da
comunidade,sempre participou das reuniões comunitária,onde cobrava muito da prefeitura que se
construisse uma praça dentro de sua comunidade,para que as crianças podesem ter um lugar para
brincarem com segurança.
Com o tempo ela conseguiu que junto a prefeitura fosse construido  uma praça como ela queria,e ela
como de costume começou a zelar por essa praça com todo carinho.
Após o seu  falecimento,a familia e amigos gostariam d fazer uma homenagem para ela colocando seu
nome na praça.

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em
15/06/2022, às 09:32, 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 auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0372014 e o código CRC C180CF36.
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