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PROPOSIÇÃO Nº 081/2021 
 

Proposição escrita, apresentada pelo Vereador JORGE LEANDRO 
CALDAS/PT, na Sessão do dia 22 de julho de 2021. 

 
Texto: Requeiro a Mesa, ouvido o Plenário, na forma Regimental, para 

que se oficie ao EXECUTIVO MUNICIPAL a seguinte: 
 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 

 
Solicito que o poder executivo estude um programa caso seja necessário parcerias com 

empresas privadas para revitalização e espaço convivência e lazer no final das ruas: santo 

Antônio, 14 de julho, barão do rio branco, Maurício Cardoso, Nicolau Frederes, senador 

Alberto Pasqualine que possuem acessos ao arroio ribeiro. 

 

JUSTIFICATIVA: 

O executivo vem ao longo do ano realizado investimentos e revitalizações na praia da Picada 

e arredores que por sinal chamou atenção de forma positiva e aprovado pela população com 

instalações de pergolados, bancos, iluminação, manutenção e limpeza. Nossa proposta de 

ampliar estas revitalizações no final das ruas que possuem acessos ao nosso ARROIO 

RIBEIRO proporcionaria um espaço de lazer e convivência destas comunidades, além de 

provocar a importância da manutenção e preservação do meio ambiente nas encostas de 

nosso arroio problema este que se arrasta por muitos anos.  Também se tornando mais um 

espaço turístico de nossa cidade as margens do nosso ARROIO.  O município pode assim 

achar necessário apresentar as empresas que trabalham no segmento da celulose um 

projeto de parcerias para estas revitalizações. Estive visitando estas comunidades acima 

sugerida em alguns pontos o investimento não seria alto como por exemplo a rua Barão do 

Rio Branco onde os moradores dentro das suas possibilidades vêm tentando preservar o 

espaço.  Se for acatada a sugestão o município pode ampliar para os demais bairros da 

cidade nas ruas que possuem esta característica. Podendo com estudo de viabilidade ser 

interligados estas ruas através do arroio. 

 

 
 

JORGE LEANDRO CALDAS (PT) 
Vereador Proponente 

 
Situação: (   )  Aprovado   (    ) Rejeitado 

Registrado em Ata Nº.      /2021.  

Transmitido pelo Ofício Nº.      /2021. 
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