
PRO.JETO DE LEI N° 058 /2011
PROCESSO N° / /2011
EMENTA: Institui como Polo, TUristico
Religioso no ambito do Municipio de
Caraziriho 0 Santuario Arquidiocesa~o de
Santa Rita de Cassia . e da outras
providencia.s.

Art. 1° - Fica instituloo como Polo Turlstico Religioso no ambito
do Municipio de Carazinhoo Santuario Arquidiocesano de Santa Rita de
Cassia,localizado na Estrada Bela Vista. '

. \

I . Paragrafo unico - Fica incluido no Calendario Oficial de Eventos
db Municipio de Carazinho 0 evento religioso com programac;ao festiva
liturgfca no mesdeMaio.

-Art. 2° - Os acessos. ao Santuario Arquidiocesano de Santa Rita
I ,

de Cassia s-erao dotados de placasindicativa,s queidentifiquem, sua
localizac;ao. )

Art. 3° - A aplicac;ao .desta Lei cabera ao orgao competente do
poder Executivo Municipal., .

.---'"7d~rp~~a
JUSTIFICATIVA: Dentre os segmentos que mais crescem na sociedade
atual, 0 turismo Figura entre as areas com maior notabilidade. Entre as .
modalidades, a que mais vem tomando destaque e 0 de turismo
religioso que, diFerente dos demais segmentos de mercado, tem a Fe'
como principal motivac;ao., .'

A modalidade ja existe e e praticada em todo·o 'territ6rio nacional,
contabilizando mais de 20 milh6es de usuarios desta' area qU(;, pelo



volume e grande crescimento, merece regulamentac;a-o e _participac;ao
dos entes publicos.

o turismo religioso ja e uma realidade nas localidades que
oferecem qualquer atrativo- de cunho sagrado, ;;eja ele monumentos,
festas religiosas, construc;oes au lugares sagrados. .

Considerando--se q,ue para cada empregodireto na industria do
turismo criam-seempregos indiretos, perce.be-se quee um v'eio
exequfvel de absorc;ao de .mao-de-obra, vista que 0 tur.ismo tem u(lla
relac;ao ampla com a economia, compreendendo a maioria,dos setores

,econ6micos direta ou· indiretamente e, assim, permite a criac;ao de
empregos e a -gerac;ao de renda em tad as og.:segmentos, atraves de seu
efeito multiplicador.

o turismo religiosoconfigura-se pelas ·atividades decorrentes da
busca espiritual e' da.c pratica religiosa, caracterizando-se pelo,
deslocamento emespac;os e e,-:entos relacionados as religioes
institucionalizadas como a realizac;ao de peregrinac;oesj romarias,

. itir,lerarios e percursos de cunho religioso, a participac;ao em retiros
espirituais, festas e comemorac;oes religiosas e a visitac;ao a espac;os e
edificac;oes religiosas.(igrejas, templos, santuario?, oratorios).

A inten'c;ao deste projeto e a de reconhecer a importancia deste
simbolo cultural e religioso de Carazinho, 0 Santuari,ode Santa Rita de
Cassia, com destaque aos eventos tradicionais que ele realiza.

- A Romaria ,de Santa Rita de Cassia e um evento religioso
comemorado anualmente com programac;ao festiva liturgica no mes de
maio, proxima a data em que se comemora-oficialmente 0 Dia de Santa
Rita (22 de maio). Ela e organizada pelc3 Paroquia Sao Jpse, que fica
localizada na Rua Osvaldo Cruz, 155 no Bairro Oriental.

o evento, que reune anualmente milhares de fieiS' e peregrinos no
Santuario de 'Santa Rita ~e Cassia, de rnaneira crescente, estimula 0

,turismo religioso em Carazinho e e uma comemorac;ao tradicional para
a Igreja e para as famflias, atraindo pessoas de todo 0- Brasil que
visitam a templo para fazerem suas orac;oes, preces e agradecimentos.

Por enterider que a valorizac;ao dos principios m'orais e espirituais,
cO,ngrega a manutenc;ao e disseminac;ao dos locais e crenc;as religiosas e
que, com 0 apoio do Poder Publico e da participac;ao dos representantes
religiosos, e posslvel contribuir para 0 grande segmento do turismo
religioso, gerando assim uma maior divulgac;ao e atraindo ma-is turistas
para C;arazinho, e que, apresentamos a presente proposta, para a 'qual
contamos com a aprovac;ao dos Nobres Pares.

A iniciativa pretende atrair, diversos beneffcios para 0 santuario e
'a comunidade, alem de reconhecer este importante ponto de fe e
devoc;ao de Carazinho, tendo assim, a possibilidadE; .de receber
i'nvestimentos ate a nfvel nacional.


