
 

PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO N.° 006/2018 DE 07 DE DEZEMBRO DE 2018 

 

 

Autoriza os munícipes e/ou empresas de 

Faxinal do Soturno a “adotarem” canteiros de 

Ruas, Avenidas e Praça da cidade e dá outras 

providências. 

 

Art. 1º. Fica autorizado qualquer munícipe e/ou empresa a “adotar” 

canteiros nas Ruas, Trevos, Avenidas e Praça da cidade de Faxinal do Soturno. 

 

Art. 2º. Fica a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente responsável 

pela implantação do referido programa de adoção de canteiros. 

 
Art. 3º. Ao “adotar” um ou mais canteiro, o interessado deverá cuidá-

lo da melhor forma possível, mantendo-o sempre limpo, com um bonito visual; 

 

Parágrafo único: os canteiros poderão ser adotados em parceria entre 

pessoas ou empresas. 

 

Art. 4º. O adotante poderá colocar no canteiro placas publicitárias no 

tamanho de 60 cm de comprimento por 30 cm de altura, com o nome da pessoa, da 

empresa ou da firma que está cuidando o canteiro; 

 
Art. 5º. O adotante que deixar de cuidar, manter limpo o seu canteiro, 

pelo período de seis meses, perde tal condição, ficando o canteiro disponível para 

outro interessado. 

 

Art. 6º. A escolha do canteiro a ser adotado pelo adotante se fará por 

ordem de inscrição junto à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, não sendo 

possível escolher um canteiro que já esteja adotado. 
 

Art. 7º. Fica a livre escolha do adotante o embelezamento do canteiro 

adotado, não podendo, no entanto, plantar árvores ou flores que atrapalhem ou 

venham a atrapalhar o trânsito; 

 

Art. 8º. Fica proibido ao adotante modificar a estrutura física do 

canteiro ou o seu formato. 

 

Art. 9º. A cada dois anos o adotante deve renovar o seu pedido de 

adoção junto a Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, decorrido o prazo, 

ficará rescindido o termo de adoção do canteiro. 

 
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 



 

J U S T I F I C AT I V A 

 

 

O presente projeto permite que os munícipes e/ou empresas de Faxinal do 

Soturno a “adotarem” canteiros de Ruas, Avenidas e Praça da cidade, assumindo a 

responsabilidade de urbanizar e manter áreas públicas do município e em perfeitas 

condições de uso para a comunidade. 

Em contrapartida, permite-se a veiculação de publicidade no local da parceria, 

além de valorização da marca da empresa, contribui-se para o embelezamento da cidade e 

dos bairros, além do incremento da qualidade de vida. 

As parcerias auxiliam na criação de uma consciência ecológica, a partir da 

responsabilidade com a manutenção do espaço. 

A ideia é que a população aproveite da melhor forma, em suas horas de lazer, 

as belezas e condições destes espaços públicos, o que reflete o compromisso social da 

instituição com a cidade onde está instalada, incluindo a associação da marca à atitude de 

preservação ambiental, retribuindo o consumo feito por seus clientes ou o uso de seus 

serviços, e colaborando para que a administração municipal contenha gastos. 

 

 

Sala das Sessões, aos 07 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

Paulo Pio Soldera 

Vereador da Bancada do MDB 


