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PROCESSO Nº 019.00098/2021-20
INTERESSADO:
  

 

PARECER CONJUNTO DE COMISSÕES

 

PLL n° 608/21

SEI nº 019.00098/2021-20

Processo nº  1346/21

 

Vem a esta relatora, para relatório geral da reunião conjunta das comissões permanentes, o projeto de Lei do
Legislativo nº 608/21, processo SEI nº 019.00098/2021-20, de autoria do Vereador Airto Ferronato, que
estabelece, de forma excepcional, Feriado Municipal no dia 26 de março de 2022, data comemorativa dos
250 anos da Cidade de Porto Alegre.

Segundo informa o Vereador proponente, no dia “26 de março de 2022 será uma data muitíssimo especial,
que marca a comemoração do 250º (ducentésimo quinquagésimo) aniversário de fundação da cidade de
Porto Alegre.

E essas comemorações já iniciaram. O Executivo Municipal lançou um calendário de eventos e um selo
comemorativo, por meio da secretaria extraordinária para os 250 anos, com uma programação que terá
mais de 200 atrações iniciadas em setembro último que se estenderão até 31 de dezembro, envolvendo
esporte, lazer, cultura, turismo, educação, inovação e desenvolvimento social e econômico, temas que serão
abordados durante esse período de festejos.

Nas palavras do Secretário Extraordinário para os 250 Anos de Porto Alegre, Rogério Beidacki, “a
programação quer envolver toda a comunidade e ajudar a fortalecer a relação dos porto-alegrenses com a
cidade, aproximando mais o cidadão da Capital e aumentando o seu orgulho pela nossa Porto Alegre, uma
forma de valorizarmos a nossa história e olharmos para o futuro”.”.

                        Tem-se que há momentos impares para a formação sócio, política e cultural de nossa cidade,
que exigem olhar excepcional sobre a relevância que certos fatos históricos exigem. Neste contexto que se
apresenta o presente projeto de lei, na qual, excepcionalmente, se propõe um feriado no dia 26 de março de
2022, único dia, apenas para a data dos 250 anos.  

                        Portanto, com base nos argumentos acima esposados, indico a inexistência de óbice de
natureza jurídica e, no mérito, me manifesto pela aprovação do presente projeto de lei.



 

Sala de sessões, 09 de março de 2021

 

                                                Vereadora Bruna Rodrigues

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em
09/03/2022, às 14:39, 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 0350751 e o código CRC 3450F5B3.

Referência: Processo nº 019.00098/2021-20 SEI nº 0350751

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

CERTIFICO que o Parecer Conjunto nº 005/22 – CCJ/CECE/CEFOR/CUTHAB con�do no  doc 0350751 (SEI
nº 019.00098/2021-20 – Proc. nº 1346/21 - PLL nº 608), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues, 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 09 de março de 2022. 
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
09/03/2022, às 16:03, 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 0350887 e o código CRC 81817389.

Referência: Processo nº 019.00098/2021-20 SEI nº 0350887

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

