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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Inclui o evento Desfile da Mocidade Salve Jorge – no Anexo II da Lei nº 10.903, de 31 de maio de 2010
– Calendário de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de Atividades de Porto Alegre –, e
alterações posteriores, na primeira quinzena de setembro.

 

Art. 1º - Fica incluído o evento Desfile da Mocidade Salve Jorge – no Anexo II da Lei nº 10.903, de 31 de
maio de 2010 – Calendário de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de Atividades de Porto Alegre
–, e alterações posteriores, na primeira quinzena de setembro.

Art. 2º O evento Desfile da Mocidade Salve Jorge – tem por objetivo resgatar a autoestima a região da
Grande Cruzeiro e mostrar o potencial da comunidade.

Parágrafo único - Este projeto atinge todas as instituições e escolas da Região da Grande Cruzeiro, com
temas alusivos ao cotidiano desta comunidade e da sociedade.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

ANEXO II
SETEMBRO

PERÍODO EVENTO DESCRIÇÃO E LOCAL DO EVENTO

Na
primeira
quinzena

Desfile da
Mocidade
Salve Jorge

Organizado pela AMAVTROM em parceria com o Poder Público. Durante o
período, será realizado evento que obje�ve resgatar a autoes�ma a Região da
Grande Cruzeiro e mostrar o potencial da comunidade.

Local: Rua Francisco Massena Viera próximo ao posto da Brigada Militar, seguindo
pela Av. Cruzeiro de Sul terminando até a Rua Caixa Econômica 605 em frente a
Associação AMAVTRON.

 

 

Jus�fica�va
 

Este projeto tem como obje�vo resgatar a autoes�ma a Região da Grande Cruzeiro e mostrar o potencial
da comunidade homenageando o líder comunitário Senhor Paulo Jorge Amaral Cardoso, idealizador
do evento Desfile da Mocidade Salve Jorge. Essa homenagem ocorrerá através da inclusão deste evento
no calendário de eventos de Porto Alegre.

O Desfile da Mocidade Salve Jorge é realizado há 5 anos na primeira quinzena de setembro.

Este evento a�nge todas as ins�tuições e escolas da Região da Grande Cruzeiro, com temas alusivos as
questões do co�diano e da sociedade. Com a inclusão no calendário de eventos de Porto Alegre, o
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evento poderá contar com o apoio do Poder Público e poderá ter uma melhor infra-estrutura para a
realização do desfile.

No ul�mo dia 17 de setembro 2021, foi realizado este evento com Par�cipação de 11 ins�tuições
e lideranças comunitárias da região, contando com a parceria do CRIP, EPTC e Brigada
Militar, mobilizando um publico de 500 pessoas.

Seu trajeto teve início na Rua Francisco Massena Viera próximo ao posto da Brigada Militar, percorrendo
pela Av. Cruzeiro de Sul terminando na Rua Caixa Econômica 605 em frente a Associação AMAVTRON.

Portanto, pelo exposto, submeto este Projeto de Lei aos ilustres pares desta Casa, certo de sua aprovação.

Documento assinado eletronicamente por Clàudio Janta, Vereador, em 27/09/2021, às 10:42,
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 0281852 e o código CRC F1CB18C5.

Referência: Processo nº 024.00093/2021-91 SEI nº 0281852
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