
Câmara Municipal de São Leopoldo 

 

 

 

PROJETO DE LEI Nº_______________________ 

 

 

Determina que o Poder Executivo disponibilize um 

espaço público junto a uma área de lazer ou afim 

para a deposição de urnas biodegradáveis de 

pessoas que optaram pela cremação e cujos 

familiares queiram manter as cinzas de seu ente 

querido em solo Capilé. 

 

Art. 1 - A referida área deverá passar pela manutenção do serviço público e ser 

devidamente resguardada de vandalismos; 

 

Art. 2 – Será cobrada uma taxa de manutenção e preservação do espaço, cujo 

valor será definido pelo Poder Executivo e que poderá ser inclusa no IPTU do 

contribuinte que fizer uso da área para a deposição das cinzas do ente querido; 

 

Art. 2 – Em contrapartida, os familiares se responsabilizam pelo plantio de 

flores ou arbustos de pequeno porte, se assim o quiserem, doados pelo 

Crematório ou cedidos pelo Município, com a devida orientação sobre o plantio 

e conservação; 

 

Art. 3 – O presente Projeto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

  

Brasil Oliveira 

Vereador do PSD 

 

 

                                São Leopoldo, 07 de junho de 2022. 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

O presente Projeto tem por finalidade oferecer aos leopoldenses uma 

alternativa para depositar as cinzas resultantes da cremação de seus entes 

queridos no próprio Município.  

 

Cabe ressaltar que muitos familiares de pessoas que optaram pela cremação 

são confrontados com a falta de um espaço adequado para prestarem a última 

homenagem ao seu parente em um ambiente adequado, próximo à natureza; 

exceto o próprio Crematório e outras localidades como o Litoral ou Serra, que 

requerem longos deslocamentos nem sempre ao alcance da maioria da 

população. 

 

Além disso, o presente projeto leva em conta a crescente saturação do espaço 

urbano e dos cemitérios existentes no Município, bem como os riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente devidos à contaminação do lençol freático pelos 

enterros convencionais. 

 

Nesse sentido, a cremação apresenta-se como alternativa a ser incentivada 

pelo Poder Público e pela sociedade, sendo inclusive uma prática cada vez 

mais adotada na maioria dos países desenvolvidos. 


