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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Venho, por meio deste Projeto de Lei, atendendo à solicitação dos moradores que residem
nas proximidades do logradouro público cadastrado, conhecido como RUA TRÊS LOT DOS FERROVIÁRIOS,
localizado no Bairro Humaitá, encaminhar a presente proposição, para denominá-lo de RUA CARLA
JANINE MORAIS.
Essa proposta visa facilitar a identificação e a localização das suas residências para que
possam utilizar com mais facilidade os variados serviços de correspondências e cadastros públicos e
privados, a partir da denominação desse logradouro.
Carla Janine Morais nasceu na cidade de Montenegro, RS, no dia 24 de junho de 1961.
Mudou-se para Porto Alegre, onde casou com o ferroviário Jair Maciel Morais, com o qual teve os filhos
Cristiano Morais e Daniela Morais.
Aos 32 anos de idade, passou a atuar no Clube de Mães São Miguel, junto à Paróquia São
Miguel, onde realizou diversas ações para arrecadar fundos e garantir alimentos para os moradores da
região. No ano de 1997, exerceu a presidência do clube, como também foi presidente do Clube de Mães
Jardim Itati, posteriormente.
Ajudou, inclusive, o Clube de Mães Nossa Senhora das Graças, do bairro Partenon,
buscando doações mensais de alimentos e cestas básicas para a comunidade carente atendida pelo
clube, onde participava da realização semanal de sopa que era distribuída para as crianças carentes da
comunidade.
Carla participou ativamente do Conselho de Pastoral Paroquial, exercendo as mais diversas
atividades, principalmente na organização de eventos, como o tradicional Galeto de São Miguel e os chás
beneficentes. Foi membro integrante das diretorias da Associação Comunitária e da Cooperativa
Habitacional dos Ferroviários, desempenhando um papel preponderante na luta pela regularização
fundiária das moradias, hoje totalmente consolidadas através das matrículas individuais já entregues aos
moradores pelo Município.
Carla faleceu no dia 12 de maio de 2021, devido a complicações do Covid-19. Desde então,
a sua história de luta e perseverança, através de políticas públicas voltadas para a comunidade da Vila dos
Ferroviários, tem sido mencionada e fortemente reconhecida.

VEREADOR ALVONI MEDINA, Republicanos.
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PROJETO DE LEI

Denomina Rua Carla
Janine Morais, o
logradouro público
cadastrado conhecido
como Rua Três Lot Dos
Ferroviários, localizado
no Bairro Humaitá.

Art. 1º - Fica denominado Rua Carla Janine Morais o logradouro público cadastrado conhecido como Rua
Três Lot Dos Ferroviários, localizado no Bairro Humaitá, com base na Lei Complementar Nº 320, de 02 de
maio de 1994, e alterações posteriores.
Parágrafo primeiro. As placas denominativas conterão, abaixo do nome do logradouro, os seguintes dizeres:
Colaboradora voluntária.
Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 28/07/2021, às
15:32, 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 autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0256529 e o código CRC 4ABCDC0B.

Referência: Processo nº 020.00024/2021-81
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