
Projeto de Lei nº 43, de 21 de maio de 2020.
Origem: Poder Legislativo

Denomina  nome de  via  pública  como “Rua dos  Quiosques”,
localizada no Bairro Pontal do Norte.

Lei

Art. 1º Fica denominada como “Rua Dos Quiosques” a via pública localizada no Bairro Pontal 
do Norte, conforme descrito no croqui em anexo.  

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

Câmara Municipal de Itapoá, 21 de maio de 2020.

   Janayna Gomes Silvino
Vereadora - PL
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS AO PROJETO DE LEI Nº 43/2020

Senhor Presidente, Senhores Vereadores.

O Presente Projeto de Lei busca nominar como Rua dos Quiosques a via pública
localizada no Bairro Pontal do Norte, conforme especificado no croqui em anexo. 

A referida rua já é conhecida pelos moradores e pela agente comunitária de saúde
que realiza visitas nesta via, como Rua dos Quiosques, porém, necessita de lei para que seja
regularizada e, assim, os moradores possam contar com os serviços de Correios, entre outros. Em
anexo ao Projeto de Lei, segue o abaixo assinado, realizado pelos moradores.

O nome Rua dos Quiosques se dá devido ao fato de todas as casas terem um
quiosque.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

Câmara Municipal de Itapoá, 21 de maio de 2020.

   Janayna Gomes Silvino
Vereadora - PL

[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá, 
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o sitehttp://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador

		2020-05-29T12:59:50-0300




