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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4329 - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

EMENDA Nº 01 ao Proc. nº 0882/21 - PLL 375/21

 

I - Altera a Ementa do PLL 375/21 conforme segue:

“Altera o caput do art. 3º da Lei nº 9.001, de 18 de novembro de 2002 – que dispõe sobre a oficialização
do Brique de Sábado da Avenida José Bonifácio no Município de Porto Alegre e dá outras providências - ,
revoga a Lei nº 9.258, de 12 de novembro de 2003, e altera o caput do art. 3º da Lei nº 7.054, de 28 de
maio de 1992 – que dispõe sobre a oficialização do Brique da Redenção, Artenapraça e Feira do
Artesanato no Município de Porto Alegre e dá outras providências -, modificando o espaço de u�lização
do Brique de Sábado da Avenida José Bonifácio,  Brique da Redenção, Artenapraça e Feira do
Artesanato.”

 

 

II – Inclui ar�go, onde couber, no PLL 375/21 com a seguinte redação:

“Art. ____ Fica alterado o caput do art. 3º da Lei nº 7.054, de 28 de maio de 1992, conforme segue:

 

Art. 3º Nesses eventos, os expositores poderão u�lizar o canteiro central e a área total da pista de
rolamento da Avenida José Bonifácio, por meio de requerimento prévio ao Execu�vo Municipal.

.......................................................” (NR)

 

 

Jus�fica�va

 

A Emenda apresentada busca, além de apoiar o texto original da proposição, expandir seus efeitos para o
Brique da Redenção, Artenapraça e Feira do Artesanato que ocorrem no mesmo local aos domingos.

Documento assinado eletronicamente por Aldacir Jose Oliboni, Vereador, em 05/09/2022, às 13:11,
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,

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 0433015 e o código CRC 25C60C19.

Referência: Processo nº 034.00380/2021-91 SEI nº 0433015


