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PARECER Nº

PROCESSO SEI Nº: 024.00035/2020-87

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

Ins tui  monumento  em  homenagem  aos
Heróis no combate a Covid 19.

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Lei nº 077/20, de autoria do Vereador Cláudio Janta,
que Ins tui monumento em homenagem aos Heróis no combate a Covid 19.

Diante do quadro de pandemia que vive o nosso Planeta que nos afiguram outros momentos de grave
crise mundial como foram as duas grandes guerras do século passado.

Os povos que cul vam sua História sempre buscaram erigir monumentos ou marcar com destaque em
seus calendários, eventos e personalidades que se destacaram num evento ou outro.

Lembramos que, mesmo em Porto Alegre temos inúmeros exemplares como o mais chama vo e ar s co
de todos eles, o Monumento a Júlio de Cas lhos, na Praça da Matriz, que de longe extrapola a sua figura e
sua História pela magnitude, beleza e importância esté ca que marca, na verdade, uma concepção de
sociedade a que esta figura esteve ligada, que é o Posi vismo de Conte.

A  imponente  figura  de Bento  Gonçalves  montado  em seu  garboso  cavalo  próximo à  Escola  Júlio  de
Cas lhos (ele mais uma vez). Temos ali,  também, a história de seu escultor como no Monumento de
Caringi, no Parque Farroupilha.

No passado havia designações e liberações de numerário pela Câmara para este po de ação.

Monumentos foram pagos  pelo  erário  por  inicia va  de Execu vos.  Mas  há  casos  e  casos  em que  a
sociedade civil bancasse as despesas.

Aqui,  a  proposição deixa regrado que o Monumento será doado à municipalidade. E a pergunta que
poderia surgir seriam as razões da necessária norma legal.

Há de haver regramento, pois uma cidade é um todo que deve ter a gerência de um poder centralizado
pois caso não fosse assim haveria o caos.

O projeto tem interesse local e geral, e possível de ato legisla vo deste pagamento e de acordo com as
normas em vigor.
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Somos pela aprovação e pela inexistência de óbice legal.

Vereador Adeli Sell

Relator

Documento assinado eletronicamente por Adeli Sell, Vereador(a), em 07/06/2020, às 16:57,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0146641 e o código CRC 33EF1578.

Referência: Processo nº 024.00035/2020-87 SEI nº 0146641
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0146641 (SEI nº 024.00035/2020-87 – Proc. nº  0185/20 - PLL 077), de autoria
do vereador Adeli Sell, foi APROVADO durante Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e
Justiça, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no dia 08 de junho de 2020, tendo obtido 06 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

Vereador Cassio Trogildo – Presidente: ABSTENÇÃO

Vereador Mendes Ribeiro – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Adeli Sell: FAVORÁVEL

Vereador Clàudio Janta: FAVORÁVEL

Vereador Márcio Bins Ely: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Pinheiro: FAVORÁVEL

Vereador Ricardo Gomes: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla vo, em
08/06/2020, às 10:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0146655 e o código CRC 17A6832D.

Referência: Processo nº 024.00035/2020-87 SEI nº 0146655
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