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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES – CCJ, CECE E CEDECONDH

 

Vem a este relator, para parecer, o Projeto de Lei do Legisla�vo nº 222/2022, processo nº
00428/2022, de Autoria do Vereador Alexandre Bobadra, que inclui a efeméride "Dia Municipal do
Cristão" no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do Município de Porto Alegre – Lei
nº 10.904, de 31 de maio de 2010, e alterações posteriores –, a ser comemorado no primeiro domingo do
mês de Junho.

O Vereador proponente jus�fica tal proposição, no sen�do de que, segundo o úl�mo
Censo realizado pelo IBGE, 87% (oitenta e sete por cento) da população brasileira professa a fé cristã,
reunidos em igrejas de diversas denominações.

A ins�tuição do Dia Municipal do Cristão visa homenagear todos os adeptos do maior
segmento religioso existente no nosso País, sendo oportuna a ins�tuição de uma data comemora�va que
os exalte e promova seu permanente fortalecimento, a par das comemorações litúrgicas específicas
próprias de cada segmento cristão.

O dia escolhido se deu por conta da data em que foram realizados quatro concílios: um de
Niceia, realizado no ano de 325, dois de Constan�nopla, ocorridos nos anos de 381 e 553, e um de Éfeso,
no ano de 431.

A Procuradoria da Câmara Municipal de Porto Alegre, emi�u parecer no sen�do de que
não há óbices jurídicos para a tramitação do projeto.

 

É o relatório.

 

Conforme o Art. 40, “c”, “d” e “h”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto
Alegre, a matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos
Humanos e Segurança Urbana, uma vez que versa sobre o bem-estar da população, garan�a da ordem
pública, assistência social e a proteção e promoção dos direitos da família, das mulheres, crianças,
adolescentes e idosos.

A matéria está inserida também no âmbito da Comissão de Educação, Cultura, Esporte e
Juventude, uma vez que versa sobre a preservação do patrimônio histórico e cultural da cidade.

Por fim, no que tange à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, quanto ao aspecto legal,
cons�tucional e regimental, não há óbice a ser apontado, na esteira do parecer exarado pela douta
procuradoria da Câmara Municipal.

Logo, tendo em vista a competência das Comissões CCJ, CECE e CEDECONDH para
examinar a matéria e emi�r parecer, considerando a relevância do tema e o caráter meritório da
proposição, manifestamo-nos favoráveis à APROVAÇÃO do projeto de lei.

           



Sala das Comissões, 11/07/2022.

 

VER. ALVONI MEDINA,

REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 11/07/2022, às
10:26, 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 0411000 e o código CRC BCA56EF3.

Referência: Processo nº 222.00042/2022-12 SEI nº 0411000

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 056/22 – CCJ/CECE/CEDECONDH con�do no  doc 0411000 (SEI nº
222.00042/2022-12 – Proc. nº 0428/22 - PLL nº 222), de autoria do vereador Alvoni Medina, 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 e da Comissão de Defesa do
Consumidor, Direitos Humanos e Segurança Urbana, realizada pelo Sistema de Deliberação Remota no
dia 11 de julho 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
12/07/2022, às 00:41, 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 0411640 e o código CRC 7557D342.

Referência: Processo nº 222.00042/2022-12 SEI nº 0411640

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

