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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Denomina Rua João Carlos Osório Dutra o logradouro público cadastrado, conhecido como Rua I – Vila
Santa Rosa no bairro Rubem Berta.

Art. 1º Fica denominado Rua João Carlos Osório Dutra o logradouro público cadastrado, conhecido como
como Rua I – Vila Santa Rosa no bairro Rubem Berta, nos termos da Lei 320/94 e alterações posteriores.
Parágrafo único: As placas de descritivas conterão, abaixo do nome, os seguintes dizeres: “O anjo que
devolveu a vida a centenas de dependentes químicos"
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
João Carlos Osório Dutra, publicitário de formação, foi Diretor voluntário de Recuperação
da PACTO em meados de 1992 a 1995, fundador do Grupo NAREP (Núcleo de Ressocialização Pessoal),
fundado em 28 de agosto de 1996 com o intuito de devolver à sociedade jovens dependentes químicos
que fizeram tratamento em comunidades terapêuticas com o lema "UMA NOVA MANEIRA DE VIVER" .
João levava com ele a ideia de se criar uma nova sociedade entre pares, e trabalhou muito para isso,
sendo o resultado o surgimento de novos grupos em todo o estado, levando centenas de jovens a
viverem em plena recuperação na busca de um espaço na sociedade.
Suas ações resultaram na criação de ações simples como festas somente com
refrigerantes, onde a mãe dança com o filho, esposa com marido, além de torneios de futebol, onde o
maior prêmio não é o troféu de 1º lugar e sim o da disciplina. realizava encontro de Graduados,
encontros anuais de jovens que se mantém em plena recuperação, ou seja, transformação da vida
através do TRIPÉ: trabalho, disciplina e oração, devolvendo à família e à sociedade jovens transformados.
Documento assinado eletronicamente por Tanise Amalia Pazzim, Vereador(a), em 06/10/2021, às
16:08, 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 0286109 e o código CRC 6F5BD73A.
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