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PROJETO DE LEI Nº 5.122/2019

MICHELA DA SILVA FREITAS (PSDB), Vereadora com assento nesta Casa

Legislativa, vem, no uso de suas atribuições legais, à presença de Vossa Excelência propor para

deliberação do Plenário:

“Denomina Parque Sargento José Antônio dos Reis”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IMBITUBA:

Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Imbituba aprova e eu sanciono a
seguinte Lei:

Art. 1º  Fica denominada "Parque Sargento José Antônio dos Reis”, a área do parque
situada em frente ao Hospital São Camilo, paralela com a Avenida Brasil e Rua Estrela do Mar, no
final da Rua Gregório Souza, no bairro Paes Leme.

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

Imbituba, 10 de abril de 2019.

Prefeito Municipal de Imbituba

Michela da Silva Freitas 
Vereador Propositor



Exposição de Motivos Projeto de Lei nº                

Imbituba, 10 de abril de 2019.

Senhores Vereadores,

“Cumprimentando cordialmente vossas senhorias, na oportunidade em que enviamos,
em anexo, o Projeto de Lei Legislativo, que dispõe sobre a denominação do Parque demarcado no
mapa em anexo.

A proposta de nomear o único Parque do bairro de Paes Leme com o nome Parque
Sargento José Antônio dos  Reis,  pretende fazer  uma homenagem a um Imbitubense que muito
orgulha o nosso Município.

Certamente essa homenagem intencionada, ficará gravada no coração dos munícipes e
toda sua história de luta por uma sociedade melhor, mostrando através dela a importância dessa
pessoa, seu engajamento e atuação nos projetos que desenvolveu e na prestação de serviço junto ao
seu município.     

Esperando  que  a  presente  propositura  seja  acolhida  pelos  Nobres  Vereadores   que
compõem essa Casa, subscrevo-me enviando a V.Exa. os meus protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente,

Michela da Silva Freitas
Vereador Propositor




