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PROJETO DE LEI Nº 01/2021 

 

Acrescenta disposições que especifica na Lei 
Municipal nº 6.828, de 06 de Setembro de 2016, 
que instituiu o Programa de Adoção de Praças 
Públicas, Praças de Esportes e Áreas Verdes, 
estabelece seus objetivos e processos, suas 
espécies e limitações das responsabilidades e dos 
benefícios dos adotantes. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 
vigente, 
   FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1º - Ficam acrescentadas as seguintes disposições na Lei Municipal nº 
6.828, de 06 de Setembro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  Art. 1º - Fica instituído o Programa de Adoção de Praças Públicas de 
Esporte e Lazer, Áreas Verdes, canteiros e rotulas a ser denominado ADOTE UMA 
PRAÇA no âmbito do Município de Estrela, que possui os seguintes objetivos: 
 
I - promover a participação da sociedade civil organizada e das pessoas jurídicas sejam 
elas públicas ou privadas, na urbanização, cuidados, segurança e na manutenção das 
praças públicas, praças de esportes, áreas verdes, canteiros e rotulas do Município de 
Estrela, em conjunto com o Poder Público Municipal; 
 
II - levar a população vizinha às praças públicas, praças de esportes, áreas verdes, 
canteiros e rotulas a reconhecerem esses espaços como de domínio e uso comum de 
toda população, bem como a responsabilidade pelos mesmos, junto com o poder 
público; 
 
III - incentivar o uso das praças públicas, praças de esportes e áreas verdes, canteiros 
e rotulas pela população, por associações desportivas, de moradores, de lazer, de 
meio-ambiente e culturais; 
 
IV - propiciar que grupos organizados da população (clubes de serviços, ONG`S, 
escolas, universidades) elaborem projetos de utilização e conservação das praças 
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públicas, praças de esportes, áreas verdes, canteiros e rotulas; 
 
  Art. 2º - A adoção de praças públicas, praças de esportes, áreas verdes, 
canteiros e rotulas dar-se à sem prejuízo das funções do Poder Público Municipal. 
 
 
  Art. 3º - ... 
   
  Parágrafo único - ... 
 
  Art. 4º - ..... 
 
  Art. 5º - A adoção de uma praça pública, praça de esporte, áreas verde, 
canteiros e rotulas pode se destinar à:  
 
         I - ... 
         II - ... 
         III - ... 
         IV - ... 
 
  Art. 6º - ... 
 
               I - ... 
 
         II - a aprovação dos projetos de urbanização e construções nas 
praças públicas e praças de esportes ou de projetos de paisagismo, florestamento ou 
reflorestamento de áreas verdes, canteiros e rotulas. 
 
         III - ... 
 
 
  Art. 7º - ... 
 
         I - ... 
         II - ... 
         III - ... 
 
  Parágrafo único - ... 
 
  Art. 8º - ... 
 
  Art. 9º - ...  
 
  Art. 9º A - Além da adoção das praças públicas, praças de esporte, área 
verdes, canteiros e rotulas previstas nesta lei, poderão os interessados doar ao Poder 
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Público aparelhos, equipamentos e outras utilidades, destinados a prática de esporte, 
lazer e recreação, para serem instalados nesses locais públicos. 
 
 
  § 1º - ... 
  § 2º - ... 
 
  Art. 10º - ... 
 
  Art. 11º - ... 
 
  Art. 12º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
  Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 05 de abril de 2021.  

 

 

Felipe Schossler 

Vereador do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2021  

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao mesmo tempo 
apresento o Projeto de Lei em questão, que Acrescenta disposições que especifica na 
Lei Municipal nº 6.828, de 06 de Setembro de 2016, que instituiu o Programa de 
Adoção de Praças Públicas, Praças de Esportes e Áreas Verdes, estabelece seus 
objetivos e processos, suas espécies e limitações das responsabilidades e dos 
benefícios dos adotantes. 

 

O presente Projeto de Lei, apenas visa acrescentar, a opção do Poder 
Executivo em colocar à disposição para adoção além dos bens referidos na Lei 
Municipal supramencionada também canteiros e rotulas, visando fortalecer ainda mais 
os laços e a parceria entre o ente público e a comunidade, além de embelezar ainda 
mais nossa cidade. 

 

Neste diapasão, necessário ressaltar que o projeto de lei em analise, ao 
passo que amplia os bens para adoção pela comunidade Estrelense, possibilita que a 
sociedade tenha um maior envolvimento e consequentemente um olhar diferente para 
aquilo que é de todos os estrelenses gerando na comunidade senso de cuidado. 

 

Diante do exposto, a presente medida trará retorno tanto ao município, 
bem como a comunidade, uma vez que, além de deixar a cidade mais bela, atrairá 
visitantes e certamente fomentará a economia local, trazendo retorno ao nosso 
comércio e indústria. Neste sentido, contando com o costumeiro apoio dos Nobres 
Colegas, tenho a certeza na aprovação da matéria. 

 

Saudações 
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Felipe Schossler 

Vereador do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB 

http://www.camaraestrela-rs.com.br/

