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PROC SEI N° 021.00114/2020-91

 

 

Ins�tui o Caminho da Via Sacra do Morro da Cruz e dá outras providências. 

 

Vem a esta Reunião Conjunta de Comissões, para exame e parecer, o Projeto de Lei em epígrafe, de
autoria do Vereador Aldacir Oliboni.

Após os trâmites regimentais, o projeto foi apregoado durante a 92ª Sessão Ordinária em 27 de setembro
de 2021 e enviado ao parecer da Procuradoria.

Encaminhado à Comissão Conjunta para parecer e designado este vereador que subscreve como Relator.

É o breve relato.

 

O Projeto busca ins�tuir o Caminho da Via Sacra do Morro da Cruz, evento de caráter cultural, popular e
religioso realizado desde 1960 reunindo, anualmente, durante a sexta-feira Santa dezenas de milhares de
pessoas vidas de todas as regiões da cidade. Portanto, uma a�vidade já tradicional e incluída no
Calendário Oficial de Porto Alegre e no Calendário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. O Caminho
compreende o trajeto onde é realizada a Via Sacra, incluindo as ruas Vidal de Negreiros, 1º de março e
Santo Alfredo no bairro São José. Possibilita a proposição que, ao longo do percurso, tenha painéis,
esculturas e obras de arte alusivas ao evento sem gerar custos ao Município. Ainda, possibilita a
par�cipação popular, a parceria entre o Poder Público, a comunidade local e os realizadores para a
seleção das obras a par�r de concurso entre os interessados na sua confecção.

Considerando a importância da proposição para o desenvolvimento cultural, econômico e turís�co da
região que abriga a Via Sacra do Morro da Cruz e que abrigará o seu Caminho, objeto do Projeto, e, uma
vez que a presente proposição não apresenta irregularidade legal, CONCLUO pela inexistência de óbice
de natureza jurídica à tramitação da preposição; no mérito pela aprovação do presente Projeto de Lei. 

 

Leonel Radde (PT)

Documento assinado eletronicamente por Leonel Guterres Radde, Vereador, em 10/11/2021, às
14:13, 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 0300476 e o código CRC AE5B98B2.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


Referência: Processo nº 021.00114/2020-91 SEI nº 0300476
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 068/21 – CCJ/CECE/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0300476 (SEI
nº 021.00114/2020-91 – Proc. nº 0647/21 - PLL nº 259), de autoria do vereador Leonel Radde, foi
APROVADO em votação simbólica durante Reunião Conjunta Extraordinária da Comissão de Cons�tuição
e Jus�ça, da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Juventude, da Comissão de Economia, Finanças,
Orçamento e do Mercosul e da Comissão de Urbanização, Transportes e Habitação, realizada pelo
Sistema de Deliberação Remota no dia 10 de novembro de 2021. 
CONCLUSÃO DO PARECER: Pela inexistência de óbice de natureza jurídica para tramitação do Projeto e,
quanto ao mérito, pela aprovação do Projeto.

Documento assinado eletronicamente por André Luís Tovo Rodrigues, Assistente Legisla�vo, em
11/11/2021, às 10:23, 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 0301055 e o código CRC 8EE7809C.

Referência: Processo nº 021.00114/2020-91 SEI nº 0301055

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

