“Fica instituído no Município de
Alvorada o título de Honra ao
Mérito ao Deputado Estadual
Elizandro Sabino e dá outras
providências. ”

DISPOSIÇÕES GERAIS:
Art. 1º Fica concedido o título de Honra ao Mérito ao Exmo. Sr.Deputado
Estadual Elizandro Sabino, pelos seus relevantes serviços prestados e
contribuições prestados ao nosso município.

Art. 2º O título será entregue em sessão especial a este fim.
Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
dotações orçamentárias próprias.
Art. 4° Revogadas as disposições em contrário, esta resolução entrará em
vigor na data de sua publicação.

Alvorada, 18 de Maio de 2022.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 7/2022

Apresento para apreciação do plenário o presente Decreto legislativo, o qual visa
homenagear com o título de Honra ao Mérito o Exmo.Sr. Deputado Estadual
Elizandro Sabino.
O presente título de Honra ao Mérito vem fazer justiça e reconhecimento aos
relevantes serviços prestados ao Município de Alvorada. Com a crise que se
instalou na área da saúde, em virtude da pandemia, o Deputado Elizandro Sabino
aderiu às " AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUSCOVID19 ",destinadas suas emendas parlamentares para a área da saúde. No ano
de 2020, o Deputado Elizandro Sabino destinou 144 mil reais em emenda
parlamentar para a cidade de Alvorada, para que fossem repassados para que
fossem repassados à Secretaria Municipal de Saúde.
Elizandro Silva de Freitas Sabino é advogado, mestre em direito (ênfase em
políticas públicas - UNISC), pós graduado, em direito da família e sucessões Ulbra), Deputado Estadual eleito em 2018 com 36.033 votos, foi vereador eleito na
cidade de Porto -Alegre, em 2012 com 6.741 votos e reeleito em 2016 com 9.845
votos, foi secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana na prefeitura de Porto Alegre no governo do prefeito Marchezan (2017 - 2018) foi conselheiro tutelar por 6
anos (2001 a 2007)
Diante do breve histórico apresentado, submeto aos nobres pares o referido decreto
legislativo, já contando com a sua aprovação.

Gabinete Elias Fernandes.
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JUSTIFICATIVA

