PROJETO DE LEI Nº  52/2017
AUTORIA: Vereador VALTER LUIZ TREVIZANELI - PSB

Fica instituída a “SEMANA EXPOFLOR”, no âmbito municipal.


Art. 1º Fica instituída a “SEMANA EXPOFLOR”, no âmbito do município de Matão, a ser comemorada anualmente na semana do dia de Corpus Christi. 
Art. 2º As datas ora instituídas passarão a constar no Calendário Oficial de Eventos do Município e a semana “EXPOFLOR” será incluída no cadastro turístico do município.
Art. 3º Na semana em que ocorrer a “EXPOFLOR” será realizada, nas ruas do município, a exposição e venda de plantas, flores, mudas e vasos.
§ único - A renda obtida com a venda das plantas, flores, mudas e vasos, será revertida para o banco de Cadeira de Rodas mantido pelo Rotary Club de Matão, para aquisição de cadeiras de rodas, cadeiras de banhos, andadores, muletas e cadeiras de rodas para pessoas com sobrepeso, que serão emprestados gratuitamente e pelo tempo que se fizer necessário, a qualquer cidadão da nossa comunidade. 
Art. 4º As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dotações próprias vigentes no orçamento suplementando-as se necessário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Câmara Municipal de Matão, aos 20 de abril de 2017.



VALTER LUIZ TREVIZANELI 
Vereador - PSB


PROTOCOLO Nº 1109/2017, 
DE 18/05/2017  ÀS 09:07 HS.
_________________________
funcionário(a):

JUSTIFICATIVA
O objetivo de incluir a “EXPOFLOR” no Calendário Oficial de Eventos e permitir que seja realizada a comercialização de plantas, flores, mudas e vasos, que será feita pelo Rotary Club de Matão, é angariar recursos para a manutenção do banco de Cadeira de Rodas mantido pelo Rotary Club de Matão, pois, a maioria da população, em especial as pessoas de baixa renda, não possuem condições de locar ou comprar cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores, muletas e cadeiras de rodas para pessoas com sobrepeso, de modo que a falta destes equipamentos prejudica o tratamento do paciente.
Assim, a inclusão do evento no cadastro turístico do município e a autorização para comercializar os produtos mencionados, terá um reflexo positivo para a população carente.

